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یادداشت سردبیر
استاد مدرسه دارالقرآن سراوان| مولوی حبیب اهلل سپاهی  ✍

.ليملتساَلحَمدُ لِلّهِ الَّذي اَعَزَّنَا بِالِاسالمِ وَ نُصَلّي و نُسَلِّم عَلى اَطيَبِ الخَلقِ و اَشرَفِ المُرسَلين عليه الصالة و ا
توانراهت پر ز جود و اي جاویداناي اسالم اي دین 

جاودانپاینده هستي و بداناز تو اندیشه دور 
غ تعأاليم مأممور ابأالدر این راستا پيامبر اسالم . اساسِ دین اسالم بر دعوت مردم به یکتاپرستي است

این ممموریت تنها از راه فراخواندن آنان همراه با اسأتدل هاي منقیأي بأوده نأه بأا جنأ  و. الهي به مردم بود
 بِأالَّتيسَبيلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَأنَةِ وَ جأادِلْهُمْإلىاُدْعُ »: قرآن کریم در این باره مي فرماید. خشونت
تدل و و با آنها به روشى که نيکوتر استه اس! با حکمت و اندرز نيکوه به راه پروردگارت دعوت نما)« هِيَ أَحْسَنُ
را در همگأان( پيأروانمو راه )ایأن راه مأن اسأت : بگو)« بَصيرَةعَلىأَدْعُوا إِلَى اهللِ سَبيليهذِه قُلْ »(.مناظره کن

امبران اسأت و پيأاساساً هيچ پيامبري دین خود را بر مردم تحميل نکأرده (.عين بصيرت به سوى خدا مي خوانم
بعأد از گذشأت اهأارده قأرن از دوران پيأامبر . مممور رساندن تعاليم الهأي بأه مأردم بوده انأده نأه تحميأل آن

به طوري که ایأن امروزه مي بينيم بشر در بدترین شکل ممکن دلبسته ه وابسته و فریفته دنيا گردیدهاسالم
هالکت ايز وابستگي منجر به انجام انواع فساد و گناهان بيشماري شده که نتيجه آن جز تاریکي و سرگرداني و

.دیگر نمي باشد
محمأداه شده است که امروزه دین ! امروزه ميلياردها انسان از نعمت دین اسالم و لقف و صفاي آن محرومند

 ان با مسلّماً تنها جوابي که در ذهن انس! اه شده است که اسالم عزیز بي یار و یاور است؟! ندارد؟غمخواري
وَ مَا »:منقق و عیل مند خقور مي کنده فراموش کردن هدف زندگي است؛ آنجائي  که پروردگار عالم مي فرمایند 

(  و ما نيافریدیم جن و انسان را مگر براي عبادت)« خَلَیتُ الجِنَّ وَ الِنسَ اِلَّأا لِيَعبُدون
ایأن است و( تنها در گرو خداشناسي و خداپرستي)از مهم ترین اهداف دین اسالمه سعادت بشر در دنيا و آخرت 

هدف عالي اميدوارم براي این.بزرگترین وظيفه انبياء در قبا ملت ها بوده و ما نيز همين وظيفه را برعهده داریم
ده آیا در دین خدا کمأي و نیصأان بيایأد و مأن زنأ)«  الدین و انا حيٌاینیص »نعره ایمانيِ همه ي ما و متعالي 
.را سر داده و براي پاسباني از دین عزیزمان سر تا پا جان فدا باشيم( باشم؟

حصأيل سأراوان شأروع بأه تمدرسه دیني دارالیرآن توسط طالبي که ابتدا از "نسيم اسالم"این مجله با عنوان 
نموده اند و  پس از آن به مدارس دیني سراسر استان رفته اند و هأم اکنأون در آن مأدارس مشأتو تحصأيل

یرآن دارنأده این مجموعه طالب با توجه به ارتباط نزدیکي که تاکنون با مدرسه دارال. هستند ه نوشته شده است
.موده اندو با همکاري امور کامپيوتري این مدرسه منتشر ن"نشریه طالب دارالیرآن"نشریه خود را تحت عنوان 
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طلبه فعلی عین العلوم گشت| عبدالرحمن نورزهی  ✍

.و بلکه حيات بخش و زنده کننده جسم هاي بي جأان درآمأد
ر و اه ايزي باعث شد این تحو ناگهاني کأه دنيأا را متحيأ

به  وجود  آید؟مبهوت کرده بود 
بگأویيم عامأل ایأن تحأو عظأيم تنهأا وجأود ح أرت باید 
خداونأد بأر او نأاز شأده جانب قرآني بود که از و محمد

مرجعبه  عنوان قرار داد و و امتش خود قانون قرآني که آن را 
ش و امامي معرفي نمود که باید تمام کار و امور خود و پيأروان
و تتييأر بر اساس آن انجأام گيأرده ایأن امأر موجأب انأان 
لم  هأا قتحولتي گردید که حتي اگر با جدیت و تالش فراوان 
ز آن را و استعداد هاي خود را به کار گيریم نمي توانيم قسمتي ا
مأه آن هأا توصيف کنيمه اه برسد به اینکه به فکر توصأيف ه

در آمد این ملت به وسليه قرآن زنده گردید و به حرکت.باشيم
و امتأي منسأجم و شأد قأرآن آگأاه و هوشأيار به وسأيله  و 

نوسأازي اش را آورد ه تخریأب و جامعه اي متشکل را بأه وجود 
از ایأن جهأت داد؛ کالً تحت رهبري و راهنمایي قرآن انجأام 

قرآن را باید روح و حيات این امت و رمز وجودي و نگهدارنده 
.آن به شمار آورد

اما امروز با وجود این قرآن ما در اأه مأوقعيتي قأرار داریأم؟ 
از شأده اسأتایجاد که ميان ما و قرآن زیاد فاصله دليل این 
ايست؟

ین رهبران مخلص نا اميد گشته اند و توده ي مسلمانان هم در ا
حل ميان در عذابند و ااره درد را نمي شناسنده مي نالند ولي م

ه به حرکت در مي آینأد امأا نظمأينمي دهنددرد را تشخيص 
به وليمي زنند ه حرف استندارنده احساس دارند ولي بي رویه 

ن از خيرخواهي استه نگاه مي کنند اما در تأاریکي و بأدودور 
ته این ه در تالشند اما تالششان با عیل همراه نيسنور هستند

ه را بامت بالي عظيمه این حادثه هولناک و این وضع عجيبه 
ا ذلت و خواري انداخته و آن را به سیوط و انحقاط کشانده تأ

از خأود و جایي که از حيأات هسأتي خأود بأه شأک افتأاده 
ارا این امت نگأاه مي کنأد ولأي.ممیوس و دلسرد شده است

اس تشخيص ندارده  احسأنمي بينده لمس مي کند ولي قدرت 
مي نماید امأا قأدرت درک نأدارده حأرف مي زنأد ولأي عمأل 

ز کأدام یأک اشأده؟ نمي کنده کدام یک از نعمت هایش ربوده 
اجأزایأش رخ داده؟در اخأتاللي اه رگ  هایش قأقع شأده؟ 

از نسپاس و ستایش خدایي را که قرآن را از فيض رحمتش 
و آن را پيشأأوا و راهنمأأاي عاشأأیان قأأرب و وصأأا کأأرده 

بارگأأاهش قأأرار داده اسأأت و درود و سأأالم بأأر برگزیأأده 
مخلوقاتش و آورنده پيام خداوند براي همگأان ه محمأد 

.انپيامبر انس و جنّ و بر طرفداران و پيروانش باد تا آخر زم
ه مأي گذارنأدگلستان آن قدم از قرآن اراغ دلهایي است که 

ا بهار قلبهایي اسأت کأه در گلأزار آن گأل مي ايننأد و شأف
است که از حکمأت آن روح و روان  هایي دهنده  و آرام بخش 

اسأت کأه  بأراي نأوراني همأان کأالم قرآن . مي جویندشفا 
هدایت بهترین امت هاي جهان که اسأالم نأام دارده از جانأب 

. شأده اسأتناز خداي متعا بر خاتم پيامبران محمد 
بودنأد امت پيش از نزو قرآنه بصورت قبائل پراکنده ایياین 

ياسأي که هيچ پيوند دیني و مصلحت اقتصادي و یا رابقأهِ س
و جنأ  و غأارت شتلشان .نمي کردآن ها را به دور هم جمع 

از جنبأه . بأوداخالق و عاداتشأان ایجأاد دشأمني و عأداوت 
ا اجتمأأاعي پأأایين ترین و بي فرهنأأ  ترین جامعأأه انسأأاني ر

اني از جنبه علمي نيز در نهایت جهل و نأاد. مي دادندتشکيل 
.دنمي دادنبه خواندن و نوشتن اهميت بودند؛ قرار گرفته 

از لحاظ سياسي هأم در انأزواي کامأل بأه سأر مي بردنأد و 
مانيه کواکترین رابقه اي با دنياي خارج از لحاظ اتحاده هم پي

که و این امرصرفاً به خاطر این بودنداشتند معاهده و قرارداد 
ن از نظر سایر ملت ها بي اهميت به شمار مي آمدنده و داراي شم

.نبودندو میامي 
ن اوضاع سياسيه  صنعتيه علمأيه اقتصأادي و اجتمأاعي ایأ
ت ملت به همين نحو از ابتداي وجودش تا مبعوث شدن ح ر

تأاری  تأا  آن زمأان و در گأواهي داشت و به ادامه محمد 
.ه بودهيچ قرن و نسلي تتيير و تحولي در آن ها به وجود نيامد
بأرايوقتي قرآن به وسيله ي رسو خداه ح رت محمأد 

هدایت این امت آمأد بأيش از اندسأالي طأو نکشأيد کأه 
و خورشيدوار پرتأافتاد و دیدیم ملت عرب به تحرّک و جهش 

و افشاني کرد؛ اخالق و بينش صحيح از خود نمایأان سأاخت
سپس به عنوان یک نيأروي قدرتمنأد و عأاد در جهأان بأه 
حرکت در آمد و تالش خود را از موضع عیل و قأدرت شأروع 

تاریکينموده ناراحتي ها و پریشاني هاه محو کننده ظلم و 
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ئت وضع عامه مردم خيلي اسفناک تر است؛ عامه به قراکه 
ا تنها سوره هاي کواک رندارند و و تدبر در قرآن توجهي 

و نماز آن را به غلط مي خوانندگاهي در حفظ مي کنند و 
. معني آن را نيز نمي فهمند

اب جهان گواه است که قأرآن کأریمه بزرگتأرین کتأتاری  
این کتابه جهاني را عوض نمأود و در زمأان. انیالبي است

بسأيارخویشه یک قوم و ملت عیأب مانأده را بأه ملتأي 
گي پيشرفته و متمدن تبدیل نمود و در تمام زوایأاي زنأد

.انسانيه آثار ژرفي از خود به جاي گذاشت

 اینک مسلمانان در تمام جهانه قرآن کریم را کتأاب نأاز
شده خداوند مي دانند و ایمان دارند کأه قأرآنه معجأزه اي 

.است الهي که مانندي ندارد
قرآن حجت الهي بر بنأدگان بأوده و فرمان هأایش واجأب 
امأا . اإلطاعة و ضامن سعادت دنيا و آخرت مسلمان اسأت
ایأن توأم با این اعتیاده  مسلمانان بأه گونأه اي پيوسأته از

رو کتاب بيگانأه شأده و در نتيجأه بأا زوا و تبأاهي رو بأ
.گردیده اند

در واقع قرآن کریم معيار عروج و زوا این امت قرار داده 
: مي فرمایدپيامبر اکرم . استشده 
داوند خ« آخَرِینَاللَّهَ یَرْفَعُ بِهَذَا الْکِتَابِ أَقْوَامًا وَیَ َعُ بِهِ إِنَّ »

مي بأرد و بأال را میام عده اي در عمل کردن به این قرآنه 
بدان عمل نمي کننأد بأه خأاک مأذلت را که عده اي دیگر 
.مي نشاند

ایأن امأته بأه افأراد از این دانسته مي شود کأه هأر گأاه 
ج و گونه اي صادقانه به عمل بر قرآن مزین گردنده به عأرو
و عظمت دست مي یابند و اگر  آن را ترک نمایند بأا زوا

اسأت کأه به همين دليأل .مي شوندسیوط و ذلّت روبرو 
عملأي و اجأرا  امروز نيز براي اصالح امته راهکأاري بایأد 
. شود که در صدر اسالم به کار گرفته شد

لیصلح آخر هأذه اممأة إل مأا »: مي گویدامام مالک 
اوِ ایأن امأت اصأالح شأده بأه آن آنچأه « صلح به امو

.مي تواند کار نسل هاي اخير این امت را اصالح آورد
ان از این رو بر هر فرد مسلمان لزم است که همگام با فرم

عمأأل کنأأده آنجأأا کأأه آنح أأرت صأألي اهلل عليأأه وسأألم
شما بهترین« خيرکم من تعلم الیرآن و علمه» : مي فرماید

.دهدبکسي است که قرآن را یاد گرفته و به دیگران یاد 
بنابراین بأر هأر مسألمان لزم اسأت کأه بأراي پخأش و 

و بأا گسترش و تعميم انوار این کتاب الهي تالش ورزیأده
سأهيم اصالح و صالح امت محمدي مجدّانأه در این شيوه 
.باشد

***
:منابع
صحيح بخاري-
مسلمصحيح -
تأأاليف فریأأد وجأأدي / قأأرآن در هأأدایت انسأأان نیأأش -
ابوبکر حسن زاده: مترجم/
محمأد رفيأق اأودري تأمليف / مصاحبه با قرآن کتاب -
هرويعبداهلل خاموش : مترجم/

کهکردهفراموشرارکنياهودادهدستراعنصرياه
است؟شدهگرفتاربدبختياینبه
فراموشرامجيدقرآنعظيمشهسرمایهکهراستيبه
دوامقرآنشبدونمي توانداگونهملتاین.استکرده
هکمي دانيدشمابماند؟زندهروحشبدونوباشدداشته
اهاتآنهستيوحياتوملتاینبرقرآننیشوتمثير
آنهقربدونمي توانداگونهملتاینحا.مي باشداندازه
بلندرسقرآنخالفبرايزهایيباوباشدرستگاروپيروز
شود؟
هرگزواستاسالمآنروحوقرآن؛امتاینحياتمایه

ايهملتبایاوبماندزندهنيرودواینبدوننمي تواند
اینامعوخاصکهمي بيندحاليکهدرنماید؛برابريدیگر
مسلماناننزددرقرآن.اندشدهبه دوراسالموقرآنازملت
ايکارهتمامدرمسلمانانکهبودايگونهبهاسالمصدر

قرارخوداساسيبرنامهوقانونعنوانبهراآنشخصي
مهارقرآنتهدیدهايبارانفس هايسرکشيمي دادنده
هبخودپروردگارسويبهقرآنواسقهبهومي ساختند

!کجا؟روزهاآنوکجاماوليآمدندميدرپرواز
هار ما خواندن قرآن را تنها به عنوان تبرک در مناز و یا اظ

هيچ بهأره اي . همدردي در مراسم سوگواري قرار داده ایم
از قرآنه جز گفتن کلمات و زیر و رو کردن صأفحات آن و
.شنيدن صداي قاریان و تکان خوردن از نتمه آن نداریم

ش کوشأاز تممل و تعمق در معاني عاليه قأرآن و متمسفانه 
رار اسأبراي دستيابي به اهداف گرانبهاي ان و آگاه شدن از 

پأيشه زنأده سأاخت و مأدتها و حیاییي که پأدران مأا را 
و نأداریم بهترین ملت ها را از  آنان بأه وجود آورده بهأره اي 

.خاص و عام در این بدبختي سهيم هستيم
يأل قرآن کریمه کتاب الهي و وحي آسماني است کأه جبرئ
موده تا آن را بر قلب خاتم أنبياء و پيشواي پيامبران ناز ن

قلب هاي مرده به واسقه تأمویالت هواهأاي نفسأاني را بأه 
.وسيله آن زنده نماید

ق علأم و طُأرحیأایق تنها به وسيله قرآن مي توان به ! آري
عرفان دست یافت و روح را در مسير سأعادت و ایمأان بأه 

. انداختحرکت 

ت دوایي است براي فرد و جامعه بيمار؛  اکسأيري اسأقرآن 
ناز شده از آسمان تا همّت ها را برانگيزد و روح هاي مأرده 

تيجأه را زنده کنده البته این دوا بر بيماران آزمایش شدهه ن
مقلوب را به دست داده و معجزه خود را به اثبات رسأانده

ارا ما که خود را بأه آن نسأبت مأي دهيم و ادعأاي . است
يم اتکاء به آن را  داریم نفس خود را با آن هماهن  نمي کن

سأت آیا دليل ایأن ني. و آن را در زندگي به کار نمي بندیم
که اهداف عاليه قرآن را درک نمي کنيم؟

ه آن علت اساسي این است ولي باید علت دیگري را ب! آري
مأاء بأه اضافه کنيم که از بي توجهي و سستي بع أي از عل

هنگام قرائت قأرآن و عأدم تعمأق و تأدبر در معأاني آن و 
ن هأا اهداف گرانبهاي آن نشمت گرفته استه بالیي  کأه قر

ي است که مسمانان به آن مبتال شأده انده تأا کأار بأه جأای
رسيده که شخص تمأام قأرآن را از حفأظ مي خوانأد ولأي 
متمسفانه معني یک سقر ان را نمي دانأد و حتأي در طأو

و داده به فکر آن نيسأت کأه خأود را زحمأت خود زندگي 
معناي قسأمتي از آن را یأاد بگيأرده در حأالي کأه وضأع 

قرآن به این صورت استه باید اقرار کرد حافظان 
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که به راستي که قرآن این کالم جاویدان معجزه اي است هميشگي
.جهان هرگز شاهد این انين معجزه اي نبوده است

تنهأا راه نجأات و بأرون و قرآن معجزه ي نبي گرانیدر اسأالم 
قأرآن تاری  گواه انیالبات. رفت از مشکالت جوامع بشري مي باشد

:کریم از گذشته تا حا بوده است؛ شاعر اه زیبا مي سراید
کتابي صاحب دفتر شدندشدند    از از حفظ او رهبر راهزنان 
دماغ تجلي از علوم اندر اراغ    صد پيمایان ز تاب یک دشت 

قرآن دریاي ژرفي است کأه هيچگأاه غواصأان اعجأازش بأه عمأق 
از آسأمان و کهکشأان و داسأتان سأخن . رسيدواقعي آن نخواهند 

هاي عجيب دارده هأر خواننأده اي را بأه خأود مأي کشأاند و هأر 
ه آن مستمعي را وا مي دارد که با اندک تفکري آن را پذیرا شده و ب
قأراو اطمينان برسد که قرآن گنج بي پایان خداوند است و پيش

انأدازه علأم پيشأرفت کنأده دامنأه اعجأاز قأرآن هر . دانشعلم و 
و قرآن کالم جاودان پروردگأار اسأتبي شک . شودگسترده تر مي 

فأي در آن هيچ کالم یأا حر. منجي انسانيت از راه ضاللت مي باشد
در غير از جاي خود قرار ندارد و آنچأه از اخبأار و بشأارات و انأذار 

.دارده معجزه است و مفيد به حا بشریت

تکنولوژيقران در عصر ف ا اعجاز 
همخواني آن با پيشأامدها و حأوادث هنگأام نأزو و بعأد از آنه و 

ترکيأب پيشي گرفتن از علوم روز با سخنگویي از متيبات و برتري
ر و بالغته دست به دست هم داده تا قرآن بر سأریر صأدارت دیگأ
رتأري کتب آسماني قرار گيرد و بر آنچه دیگر پيأامبران آورده انأد ب

(عالمه صابونيتبيان علوم الیرآن از . ) یابد
باشأد کأه مأي ه قرآن معجزه ي جاویدان محمد مصأقفي بله

ا کأه هيچ کس نمي تواند شبيه و مانندي براي آن پيأدا کنأد زیأر
ار خداوند متعا خود از تحریف و تبدیل و تشابه آن را در امأان قأر

وده غير مسلمان در پي تتيير این کالم ارجمند بأجهان . استداده 
.اند اما هرگز به این هدف شوم خود نرسيده و نخواهند رسيد

جاویدانمعجزه ي قرآن 
ز نيأز اعجا. معجزه یعني نسبت دادن عجز و ناتواني به دیگري است

جام از همين ریشه ه به معني نشان دادن ناتواني جامعه بشري از ان
قرآن کتاب خداوندي اسأت کأه از . دادن یک عمل غير عادي است

جهت اسلوب و نظم کلمأاته زیبأایيه ظرافأته دانأشه حکمتهأا و 
اثرگذاري به سوي هدایته دانشمندانِ اسالمي بأه کشأف رمأز آن
اهده پرداخته اند تا وجوه اعجاز را بيان کنند اما با کما تعجب مش

در فصأاحت. کردنده اند که قرآن در ذات خود ناتوان کننده اسأت
داردالفاظ و شيوایي کلمات و طراوت بيانه روشي منحصر به فرد

لتوي که نه نثر است و نه شعر بلکه نظام آوایي خاص و ظرافت
(لیرآنالتبيان في علوم ا. )و برتري فني آن را فرا گرفته است

مي توان اعجاز قأرآن را . قرآن از جنبه هاي مختلف معجزه است
.به اند دسته تیسيم نمود

ریاضأي اعجاز .4اعجاز تصویري.3اعجاز بالغي.2تسليمياعجاز .۱
اعجأاز طبأي .۶پزشکيعلمي و اعجاز .۵کلماتو تناسب اعداد و 

...و
ن بنابر کم بودن مجا تنها به یک یا دو مورد از اعجازهاي قأرآ

.کریم خواهيم پرداخت

متيباتوطرح قرآن 
تأوان مي. آیات علمي قرآن کریم بسيارند و انواع مختلفي دارند

.موددر یک تیسيم بندي آنها را به دو دسته ي عمده تیسيم ن
آیات و نشانه هاي الهي در طبيعت ( الف
آدميآیات و نشانه هاي الهي در درون و ذات خود (ب

خداوند انسانها را دستور مي دهد کأه در جهأان درون و بأرون 
سند امأا خود تدبر کنند تا به خودشناسي و آنگاه خداشناسي بر
ق و تامل دست یابي به نشانه هاي الهي در طبيعت نياز به تحیي

ي سأنریهم ایاتنأا فأ﴿: انانچه خداوند متعا مي فرمایند. دارد
به زودي نشأانه هأاي خأود را بأه »: ترجمه﴾الفاق وفي انفس 

ق منکران نشان خواهيم داد تا بر ایشان روشن شود که قرآن ح
.«است

اگر واقعيت هاي اعجازي قرآن زود یافت و در دسترس مأي بأود
یعنأي در آینأده اي نزدیأک( سأنریهم)پس خداوند نمي فرمود 

نشان مي دهيم از این آیه فهميده مي شود کأه اعجأاز قأرآن در 
رآن پيشرفت علم نشانه هاي علمأي ه قأبا . بودآینده نيز خواهد 

ویي کریم واضح و آشکار گشتند و در این آیأه معجأزه و پيشأگ
واهنأد نهفته استه اینکه این نشانه ها در زمان حيات پيامبر نخ
.ند بود بلکه از عصر ایشان شروع و در طو تاری  ادامه مي یاب

تکنولوژيقرآن در عصر اعجازعلمي 
4۷آیأه . قرآن خبر از آن دارد که آسمان در حا توسعه است

و انأا بنينهأا والسأماء ﴿همين سأخن اسأت موید سوره ذاریات 
ما آسمان را با قدرت بنا ساخته و همواره»: ترجمه﴾لموسعون

. «آن را وسعت مي دهيم 
زي همچنين در آیات دیگر قرآن بيان مي کند که این جهان رو

یسألل ﴿. نابود خواهد شد و خورشيد و مأاه برايأده مي شأوند
س ایان یوم الیيامه فاذا برق البصر وخسف الیمأر وجمأع الشأم

ميپرسد روز قيامت کي خواهد آمد؟ »:ترجمه ۶_۹قيامه﴾الیمر

اعجاز آیات قرآن کریم
در عصــــــــر جدیــد
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هنگامي کأه اشأم ها سراسأيمه و آشأفته شأود و مأاه بأي نأور و 
«.روشنایي مي گردده خورشيد و ماه گرد آوري مي گردند

اذ السأماء انفقأرت و اذ الکواکأب﴿: در آیه اي دیگر مأي فرماینأد
آن هنگأأامي کأأه آسأأمان »:ترجمأأه ﴾فجأأرتانتثأأرت و اذ البحأأار 

ریاهأا شکافته شود و هنگاميکه ستارگان فرو ریزنأد و زمأاني کأه د
.«منفجر شوند

ان بشر آن زمبراي این آیات اگر اه در زمان حيات نبي کریم 
ن ايزي عجيب و دور از ذهن بودند اما با شناخته شدن علم کيهأا

.شناسي این واقعيت علمي آشکار گشت
رده کيهان شناسان گذشته و آینده جهان را به مراحلأي تیسأيم کأ

اند و همينقور اینکه روزي آسمان و زمين از بأين خواهنأد رفأته 
ي این مهم براي آنها آشکار گشت این جا بود کأه دانشأمندان غربأ

!تاهلل اکبر اهلل اکبر قرآن جاوید اس: غير مسلمان مي گفتند
مت کيهان شناسان آفرینش گذشته و آینده زمين را به اهأار قسأ

:تیسيم نموده اند که خود تفسيري بر آیات فوق است
انفجار بزرگ که بعد از آن جهان کنوني شکل گرفت. ۱
گسترش پيوسته ي جهان . 2
توقف جهان از گسترش. 3
انفجار و تباهي و نأابودي بأزرگ کأه در آن خورشأيد و مأاه و . 4

.اشدستارگان به هم برخورد خواهند کرد و پایان جهان کنوني مي ب

قرآنتسليمي اعجاز 
ش ترین قرآن انان تاثيري بر قلوب بشریت گذاشت که حتي سرک
ن او مي انسانها با شنيدن آن در میابل او تسليم شده و مقيع فرامي

.گشتند
ستشککاهن و پاپا نیش هاي / نشست نیش قرآن تا در این عالم 

ي کتأابي نيسأت ايأزایأن / است فاش گویم  آنچه در د م مر 
(اقبا)است دیگر 

ه بأا کأبأود وليد بن متيره یکي از دشمنان سرسخت نبي اکرم 
وليأد کأهوقتي . بودتمام وجود در میابل اسالم و مسلمين ایستاده 

بن متيره نواي دلنشين و آرام بخش قرآن  را شأنيده در وجأودش
حأث انیالبي عجيب حاکم شد زیرا او از فن بالغت آگاه بأود و در ب

ن او بأا شأنيد. زبان عربي یکي از اکابر زمان خود محسوب مي شأد
زد نأ. آیات قرآن فهميد که این آیات نمي توانأد کأالم بشأر باشأد

د به خدا قسمه همأين حأال از محمأ: قبيله ي خود برگشت و گفت
ان پریان سخناني شنيدم که از جنس سخنان بشر نيست و نه سخن
ي بأر آن باشده به خدا در آن شيریني شگرفي نهفته و نسأق زیبأای

داشت آنرا بنابر عناد و کينه اي که نسبت به پيامبراما .استاستوار 
. خوانأدسحر و عامل تفرقه بين فرزندان و خانواده ه اربأاب و غأالم 

ازغير مسلمانان صدر اسالم بنابر تعصب مذهبي و قومياگراه 

آن پذیرش اسالم سرباز مي زدند اما به هنگام مواجه شدن با قأر
ن کالم سر تسليم را در میابل آن فرود مي آوردند و مي گفتند ای
سط آنهأا بشري نيست و تنها عناد بود که مانع پذیرش اسالم تو

.بود
و علوم عصرقرآن 

ت بي شک قرآن کالم جاودان پروردگار است و تنها کتأابي اسأ
از که با آمدن انسان هاي گوناگون و متفکأران و دانشأمندانه بأ
هم زمانه از آوردن مثلي براي آن عاجز است و در میابل اعجأاز 

ص امروز هم دانشمندان با تحیيأق و تفحأ. او کرنش کرده است
.اندقرآن پي برده به عجاز در آیات الهي 

کأه اگر نگاهي گذرا به گذشته داشأته باشأيم خأواهيم فهميأد
قرآن در هر زمانيه هم عصر هاي خود را مقابق با دانش  همأان 

.زمان به مبارزه طلبيده است
گراه علم پيشرفت کرده است اما بأاز هأم پأيش قأراو تمأام
. علوم قرآن بوده و است و همگان را به تعجأب وا داشأته اسأت
.امروزه نيز در علوم عصري قرآن در سریر صدارت قرار دارد
بيماري ها پزشکان دریافته اند که بهترین راه براي پيشگيري از

شف اطاعت و پيروي از احکام قرآني مي باشده ریاضي دانان با ک
شت اعجاز عددي قرآن که اه زیبا قرآن با آن زینت گرفتهه انگ
 أا به دهان مانده اند و کيهان شناسان با مقالعه آیات و دیدن ف
ر و بي نیص بودن راهنمایي هاي قرآن در تعجأب شأگرفي قأرا

.گرفته اند

کالم آخر
شأد این که قرآن مي تواند راهي براي برون رفت از مشأکالت با
ت کأه بر کسي پوشيده نيست و هيچ شخص واقأع بينأي نيسأ

از اعتراف به منجي بودن قأرآن نداشأته باشأده حتأي بسأياري
غربي ها راه نجات از نا آرامي ها و دلهره هاي زمان را پيأروي از 

.قرآن مي دانند
خش از مسلمانان امروزه باید براي ترویج این گلدسته ي نجات ب
جنأ  :ابزار هاي عصأري اسأتفاده نماینأد انانچأه مي گوینأد 
ربيان تفن  با تفن  استه همانقور که در میابل اسلحه هاي غ

در زندگي ما و دیگأران... که در لباس ف اي مجازي هماهواره و 
يم و بأا نفوذ کرده اند باید به روشهاي خودِ آنها با آنان میابله کن
رامي  ایجاد سایت هاي قرآني و گروهها و کانالها ي واتساپي و تلگ
نأيم و که در آن به معرفي قرآن بپردازند با آنها میابله به مثل ک
بأرده از اسلحه هایي که آنها براي تباهي و بربادي ایمان ما بکار

.انده به نفع خود و آنها استفاده نمایيم
ته قرار به اميد روزي که قرآن صدر نشين زندگاني بشریت خف»

«گيرد
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طلبه فعلی دارالعـلوم زاهدان| یاسر سابکزهی  ✍

ویژگی های سیرت نبوی

هأر دلأي کأه بأر /// نيسأتخورشيد عشق را رهِ شام و زوا 
نيستتافته در آن د ضال 

 نور جما دلبر ما را مثا/// آسمان دلبري و آستان عشقدر 
نيست

ح لزم ویژگي هاي سيره نبوي براي هر دعوتگر و مصلبررسي 
هأاي مي باشده زیرا سيره نبوي قأوي ترین دژ در میابأل طوفان

سرسام آور زندگي مي باشأد و انسأان در سأایه سأيره نبأوي
زودتأر بأه نتيجأه مقلأوب خواهأد( صلي اهلل عليأه و سألم)

راي بأ( صلي اهلل عليه و سألم)سيره نبوي راهکارهاي .رسيد
باز کردن قفل قلب ها از بهتأرین راهکارهأا هسأتند و از ایأن
طریق مي تأوان مخأاطبين را بيشأتر جأذب کأرد و رسأالت 

از ویژگأيویژگأيسبب اند بدین .نمودخویش را بهتر اداء 
:تیدیم خوانندگان مي کنمرا هاي بارز سيره نبوي 

تأرین سأيره در ميأان صأحيح پيامبر اسأالم سيره -۱
سأأيره سأأایر انبيأأاء و مصأألحان بأأزرگ اسأأت کأأه از طریأأق 

از یکأي .اسأتقوي ترین منابع علمي بأه دسأت مأا رسأيده 
صحيح (م صلي اهلل عليه و سل)ویژگي هاي سيره پيامبر اسالم 

بودن آن است که هأيچ مجأالي بأراي شأک و تردیأد در آن 
. شأودنمينيست و این ویژگي در سيره سأایر انبيأاء یافأت 

کأه ي منابع(: عليه السالم)مثا سيره ح رت موسي بعنوان 
رده پيأدا کأ( ع)از آن اطالعاتي از سيره سيدنا موسأيميتوان 

توسأط پيأروانش انأان دسأت خوش تحریأف و افسأانه بافي
انانچأه.شده اند که به سختي مي شود بأه آن اعتمأاد کأرد
گشأت بسياري از منتیدین غربي بر برخي از کتب میأدس ان

ر گذاشته و آنها را منابع غير معتبأر مي داننأده پأس ایأن امأ
تبر از منابع مع( ع)دللت بر آن دارد که سيره ح رت موسي

نشده است و آنچه که در تأورات امأروزي  آمأده خأود تهيه 
ایشان داراي شک و شبهه است بدین سبب نمي توان بر سيره
ود وجأبيشتر از آنچه که در قرآن و سنت صحيح رسو 

عليأه )همچنأين سأيره ح أرت عيسأيو .کرددارده اعتماد 
راني این گونه است تاجائيکأه بسأياري از علمأاي نصأ( السالم

ه معتید هستند انجيل هایي که در ميان مسأيحيان دسأت بأ
ا دست مي شوند و مورد تایيد کليساها هسأتند ه صأدها سأ

انبياء این حا سيرهاگر .شده اندبعد از ح رت مسيح نوشته 
ماننأد غير سأماويمکاتبباشد پس سيره سایر بنيان گزاران 

؟ودو دیگر فالسفه اگونه خواهد ب"کنفوسيوس"و "بودا"
هنگأام ازدواج پأدرش از پيامبرتمام مراحل زندگي -2

دکيه عبداهلل با مادرش آمنه گرفته تا پس از تولأده دوران کأو
ز نوجوانيه جوانيه محل کسب و کار و سفرهاي قبأل و بعأد ا

نأان ا.بعثت و تا سا وفاتش به سان خورشيدي روشن است
تنهأا اسالمکه بع ي از مستشرقين اعتیاد دارند پيامبر 

اضأح شخصيتي است که زندگي اش مانند خورشيد روشن و و
ایشأان موضأوع است و در هيچ مرحله اي از مراحأل زنأدگي

بأوي این ویژگي تنها منحصر بأه سأيره ن.پنهاني وجود ندارد
.ودنمي شأیافأت ویژگأي ایأناست و در سيره سایر انبيأاء 

فیط اطالعات سأقحي از ح رت موسيزندگياز بقورمثا 
از هنگام تولد و دوران بعثتش موجود است اما اطالعات کامل
همه مراحل زندگيش در دسترس نيست و همچنين زنأدگي

(عليه السالم)سيدنا مسيح
ه تمأام حکایت از شخصيتي انساني و بسيره پيامبر-3

معنا کامل را دارد که خداونأد ایشأان را بأا رسأالت خأویش 
سأان ها گرامي داشته و با وجود اینکه یک انسان مانند سایر ان
شته بوده اما باز هم سيره وي آغشته به افسانه و خرافات نگ

۷



دا پيروانش ایشان را نه خدا مي دانند و نه شأریک خأو است 
ي بریم بودا بنگریم پي مو اما اگر در سيره سيدنا مسيح 

يدنا بنأابراین سأيره سأ. که پيروانشانه آنها را خدا مي خوانند
در بودا نمي تواند الگویي مناسأب بأراي مأردمو مسيح 

امبرپيأدر صورتي که سيره . زندگي فردي و اجتماعي باشد
 یک انسان کامل اسأت کأه هأر شأخص مي توانأد سيره

ایشان را الگوي زندگي خأویش قأرار دهأد؛ خداونأد متعأا 
ن کأان کان لکم في رسو اهلل أسوةٌ حسنة لملید :مي فرماید

(2۱احزاب )کثيرایرجو اهلل واليوم اآلخر و ذکر اهلل 
ه یک انسان کامل اسأت کأه همأسيره پيامبر سيره -4

توانأد زندگي ایشان ميو گيردابعاد زندگي بشر را در بر مي 
م ایشأان هأزیرا ؛ باشدبراي همه اقشار جامعه الگو وسرمشق 

...وپدرمربيهمصلحههسپاهفرمانده مجاهدههرهبرهم ه معلم
.ه استبودایده آ يشخصيتکه در همه زمينه ها بودند 

ود بقور این ویژگي در سيره سایر انبياء گذشته یافت نمي ش
ه مناسأب در زمينأيالگأومثا زندگي سأيدنا موسأي یأک 

ه دعوتگري است که  توانست یأک امأت را از دام ضأاللت بأ
امأأا زنأأدگي وي در زمأأام داريهطأأرف هأأدایت ارشأأاد کنأأد

شان نه اون ای. نمي تواند الگو قرار بگيرد...فرماندهي سپاه و
و همچنأين زعيم بودند و نه در وارد ميدان جهاد شده است

ي زندگي سيدنا مسيح فیط در زنأدگي فأردي و شخصأي مأ
ر امأا د.تواند الگو باشد زیرا یک زاهأد خلأوت گأزین بودنأد

دنا زندگي  اجتماعي نمي تواند سرمشق واقأع شأودهزیرا سأي
.مسيح بيشتر خلوت گزین بودند

الطم حکایت از این مي کند که کشتي تسيره نبوي -۵

ي بأه تتيير سکان رهبري از نظام سأرمایه دارزده بشریت با

ساحلبهي کمونيستي و یا از امپریاليستي به ليبيراليست

از مصيبت ها و تراژدي هاي جهان هرگز نجات نمي رسد و
ن تنهأا راه نجأات انسأانيت بازگردانأدبلکأه ؛ رودبرون نمأي 

ه رهبریت جهان از دستان گنهکار و جنایتکار سأران کفأر بأ
نأور رتو پدستان پاک مسلمانان زیبا اندیش و معتدلي که در 

الة صاحبها الف صأعلي )درخشنده قرآن کریم و سيره نبوي 
ادعأایي بأرخالفایأن .باشأدحرکت مي کنند مأي (وسالم

سراسأر مجأد و عظمأت مسألمانان راتأاری  هواقعيت نيست
.شاهد است

ه نيسأت کأپسأتچي پيأامبر بأا امأت ماننأد یأک رابقه -۶
قه راببلکه هو از صفحه ذهن پاک شودنمودهرسالتش را اداء 

بأا قلب با قلب و احسأاسرابقه ؛ استگسترده تر از این اي 
دیگر از ویژگأي هأاي سأيره نبأوي ایأنیکي . استاحساس 

است که هر اأه بيشأتر مأورد بررسأي قأرار بگيأرد محبأت
مأي بيشأتر در قلأب جأاي( صلي اهلل عليه وسألم)صاحبش 
.گيرد

حأق در بأر انسأان نعمأت ///وزیأدتا نسيم رحمت رحمان 
رسيد
دشزنده شد ترميم آدميت ///شدرسالت رحمتش تعميم از 

:منابع
سباعيدکتر/ السيرة النبویة-۱
لمأا عدانشجویان اهلسنت بأا سراسري دیدارویژه نشریه-2

واندیشمندان
مفتأي هترجمأهابوالحسأن نأدوي عالمأه / آئين زنأدگي-3

محمدقاسم قاسمي
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پياا م  آموزههاا  
درع صااي اي ااا 

وقاي دت

طلبه فعلی عین العلوم گشت| سعید درویش  ✍

نيأز اکأرم  پيأامبر. نيازهاي گوناگون و متعدد انسانه مي طلبد تا براي برقراري تعاد بين این نيازهاه حکومت تشکيل گأردد
کيل پس از مبعوث شدن به پيامبريه بر اساس آیات الهي و براي اجرا نمودن قوانين وضع شده از جانب پروردگأاره در صأدد تشأ
وه اي حکومت برآمد و در راستاي ادامه و تحیق آرمان هاي اصيل حکومت اسالمي از تمامي امکانات و فرصت ها استفاده نمود و شي

. متفاوت از حکمرانان جوامع بشري آن دوره برگزید
ه ها میأدم بر سأایر جنبأ... در سيره سياسي ایشان و در تمامي مراحل دعوته ابتدا اصولي همانند دعوته انعقاف پذیريه گفتگو و

. ساه عملکردى واقع گرایانه بوده و موفیيت آن هم از این روى است23عملکرد پيامبر در طو . بود

***
ضرورت حکومت اسالمي

از آنجأا کأأه انسأان موجأأودي اجتمأاعي و مأأدني اسأأته 
اديه نيازهأاي عأاطفيه اقتصأ: نيازهاي گوناگوني از قبيل

سياسأأي و اجتمأأاعيه او را وا مأأي دارد تأأا بأأه تمسأأيس 
ن بر این اساس و در راسأتاي تأممين ایأ. حکومت بپردازد

نيازها و قانونمند نمودن نيازهأاي انسأان و اجأرا نمأودن 
قوانين وضع شدهه اسالم و در رأس آن پيأامبر اکأرم 

.نمودندنيز اقدام به تمسيس حکومت اسالمي 
بنيان گأأذار نه أأت اخأأوان ه اسأأتاد حسأأن البنأأا 
:  المسلمين مي فرماید

ي جاي شگفتي است کأه مارکسيسأت ها داراي حکأومت»
ان باشند که اندیشه ي آن ها را شعار خود قرار دهد و دیگر
ش را به آن فرا بخوانده و سرمایه ي زیادي را بأراي گسأتر

و گروهأي از اندیشأه هاي . آن در ميان مردم هزینه نماید
پيروي مي کننأد و آن هأا را میأدس« فاشيسم و نازیسم»

ه شمارند و در راه گسترش آن افکأار تأالش نماینأد و بأ
آن ها افتخار کننده و همه ي مؤسس ها و ارگان ها را بأراي 

امأأا مأأا از وجأأود . آمأأوزش اندیشه هایشأأان بسأأيج کننأأد
حکومتي که پيام و رسأالت دعأوت اسأالمي را بأر دوش 

ت حکومتي که همه ي جهأات مثبأ. بکشده محروم بمانيم
حکومت هاي دیگر را دارا باشأد و جهأات منفأي آن هأا را 
ه ي کنار بگذارد و اسالم را به عنوان نظامي جهاني که هم

راه حل هاي صحيح را براي بر طرف گردانيدن مشأکالت
«.بشریت در اختيار دارده معرفي نماید

را« حق و عدالت»این در حالي است که اسالم دعوت به 
تي قبل از پيدایش آن مکاتبه واجبي ضأروري ومسألولي

.استمهم و حياتي بر دوش فرد و اجتماع قرار داده 

***
و سياستاسالم 

تهه استعمار غرب که سا ها بر ممالک اسالمي تسلط داش
قرنأاک توانسته است نها اندیشه ي بيگانه و خبيث و خ

را در اندیشه و روان مسلمانان« جدایي دین از حکومت»
ه بأه بکارد و اسالم را از نگاه غرب به دین بنگرده دیني ک

مأان بأه گ. امور حکومت هيچ گونه ارتباطي نداشته باشد
یط آنان این عیل بشري است که بر اساس تجارب و شأرا

!خود حکومت را سازمان دهي و اداره مي نمایدمتتيره 
و مزدوران داخلي آنها همه تالش هاي خأود استعمارگران 

اطي با اسالم هيچ گونه ارتب: را براي اثبات این اندیشه که
در د و گرفتنأندارده به کار حکومتداري مسائل سياسي و 

د آن هأأا اسأأتاپيشأأاپيش میابأأل بزرگأأان و اصأأالح گران و 
خأود را بأراي آمأوزش همأه ي تأالش حسن البنأا 
لمانان به مسأ-فراگيري و در برگيرندگي اسالم-اندیشه 

نأده آن به عبارت دیگر ایشأان تأالش نمود. به کار بستند
یعنأأي پأأيش از آمأأدن –قأأرن ۱3اأأه را کأأه در طأأو 

بأوده موضوعي ثابت و استوار-استعمار به ممالک اسالمي
ن و آن عبارت بأود از ایأ. دوباره به ميان مردم بازگردانند

اسأالم همأه ي عرصأه هاي قانون گأذاري و توجيأه و : که
ز حتأي پأيش ا–هدایت زندگي انسان را از تولد تا مأرگ 

را شامل مي گردد؛ زیرا اسالم در پأي-تولد و پس ازمرگ
کأه بأه ارتباط با کودکي که هنوز به دنيا نيامده و انساني

سراي دیگر سفر کأرده اسأته داراي قأوانين و میرراتأي
در طو زنأدگي فأرديه خأانوادگيه اجتمأاعي و است و 
از آداب طهارت و بهداشته تا امامت و حکومت-سياسيه

را تنهأأا نمي گأأذارد و جنأأ  انسأأان و مسأأائل صأألح و 
. قرار مي دهددر مسير او رهنمودهایي را 
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***
اسالم پناهگاه بشر

ه علي رغم تمام ضعف ها و نارسائي هایي کأه مسألمانان بأ
آن داار هستنده آن ها تنها امت روي زمين هسأتند کأه  
رقيأأب غربيأأان در رهبأأري امت هأأاي جهأأان محسأأوب 
ف مي شوند و تنها امتي هستند که دینشان آن ها را موظأ
يان نموده تا حرکت جهان را زیر نظر داشته باشند و جهان
ه را بر اخالقه کردار و تمایالتشأان محاسأبه نماینأد و بأ
خأرت سوي ف يلته تیواه سعادت و رستگاري در دنيا و آ

و سوق دهنده و تا آن جا که توانایي دارند بأين انسأان ها
.جهنم فاصله ایجاد کنند

رش شاعر اسالمه دکتر اقبا لهوري در قصأيده بي نظيأ
ایأن حیيیأت را از زبأان« پارلمأان ابلأيس»تحت عنوان 

مأن از هأيچ حأزب و »:  ابليس این گونأه بيأان مي کنأد
جنبشي هراسي ندارمه اگر مأن هراسأي دارمه هراسأم از 
ر امتي هست که تا امروز شرارهاي حيات و بلنأدپروازي د
خاکسترش وجود دارده امتي که داراي افرادي اسأت کأه 
شأأأبانگاهان از رختخواب هایشأأأان فاصأأأله مي گيرنأأأد و 
بأأر . سأأحرگاهان اشأأک بأأر رخسارشأأان سأأرازیر اسأأت

کارشناسان بأاهوش مخفأي نيسأته کأه خقأر آینأده و 
« .مصيبت فرداه اسالم است؛ نه کمونيسم

***
رسالت جهان اسالم

جهان اسالم تنها مي تواند با همأان رسأالت خأویش کأه 
بنيان گأأذارش بأأه وي سأأپرده اسأأت و بأأا ایمأأان و از 

بأس رسالتي. خودگذشتگي در راه آن رسالته به پا خيزد
و تابنأأاک کأأه جهأأان عأأاد تره برتأأر و روشأأن نيرومنأأده 

ت این درسأ. نداردخجسته تر از آن را براي بشریت سراغ 
همان رسالتي است کأه مسألمانان در فتوحأات نخسأت 

از هر روزي دیگأر عظمأت امروز . خویش حامل آن بودند
و آسان تر گردیأده اسأتدرک آن این رسالت نمایان تر و 

بر عکسه جاهليت رسأوا گردیأدهه نارسأایي هایش عيأان
.گشته و تنفر مردم از آن افزایش یافته است

اکنأون هنگأام آن رسأيده اسأأت کأه رهبأري جهأأان از 
هأان جاهليت به اسالم انتیا یابده مشروط بر این کأه ج

اسالم به پاخيزد و بأا اخأالص و عأزم راسأ  و شأجاعت 
نها تمامه این رسالت را  به آغوش گيرد و آن را به عنوان ت
جأات رسالتي که مي تواند جهان را از فروپاشي و نابودي ن

.  دهده بپذیرد
***

آمادگي روحي
ر جهان اسالم هرگز رسالتش را مظاهر تمدني که اروپأا بأ
جهان عرضه داشته است و بأا فراگأرفتن زبان هأا و آداب 
م زندگي آن هاه به انجام نخواهد رساند؛ بلکه جهأان اسأال
ند؛ رسالتش را با روح و قدرت معنوي به پایان خواهد رسا

پدیده اي که هر روز فیر و محروميأت اروپأا از آنه رو بأه 
. افزایش است

فه ي در شرایط کنوني وظي»: مي گویدندوي  سيد عالمه 
مهأأم رهبأأران  اسأأالمي جهأأانه سأأازمان ها و دولت هأأاي 

تن افأروخاسالميه کاشتن ایمان در قلوب مسألمانانه بأر 
عواطف ایمانيه گسترش دعوت به سوي خأدا و رسأو و
ایمان به آخرت با همان روش نخسأتين دعأوت اسأالمي 

«.در این مسير از هيچ تالشي نباید دریغ ورزند. است
  ***

تاکتيکينظامي و آمادگي 
ام وظيفه ي جهان اسالم و سياست اسالمي بدین جأا تمأ
نمي شود؛ اگر مي خواهد پرام دار رسالت اسأالم باشأد و
رهبأأري جهأأان را بأأه عهأأده گيأأرده بایأأد توانأأایي لزم و 
ا آمادگي کامل در علومه صنعته تجارت و فنون نظأامي ر
داشته باشد و در تمأام زمينأه ها از غأرب بي نيأاز باشأده
خوراک و پوشأاکش را خأود تهيأه کنأده تسأليحاتش را 
خودش بسازده امور زندگيش را خودش بچرخانأده منأابع
ا زميني خویش را خودش استخراج و بهره برداري کنده بأ
افراد و دارایي هاي خودش حکومت هایش را اداره کنده بأا 
ناوگان هأأا و کشأأتي هاي خأأویش آب هأأاي اطأأرافش را 

ودش بشکافده با تانک هاه موشک ها و تسليحات ساخت خأ
با دشمنش مبارزه کنده صادراتش بأر وارداتأش افأزایش
داشته باشد و مجبأور نباشأد تأا از غأرب درخواسأت وام 

.به اردوگاه هاي غربي بپيونددکرده و  
***

آميزهمزیستي مسالمت
ه در آميز از جمله اصولي است کاصل همزیستي مسالمت
امأا در مهمأي داشأته نیش سياست خارجي پيامبر

این زمينه سؤالتي مقرح است که آیأا اسأالم در روابأط
؟ بر صلحخارجي خود اصل را بر جن  قرار داده استه یا 

تمکيأد تازند که اسالماي با استناد به بع ي آیات ميعده
ار رسد این عده داأتا صلحه که به نظر ميدارد به جن  
ه اما آیأات زیأادي داریأم از جملأه آیأه ي شده انداشتباه 
ي دارد هدف غایي و نهایاز سوره ي بیره که بيان مي208

در یابي به صلح استه این ايأزي اسأت کأهاسالم دست
ر هم کامالً مشهود اسأت؛ زیأرا پيأامبسيره ي پيامبر 

 جنأأ  را بأأه عنأأوان آخأأرین راه اأأاره مي دیدنأأد و
ي وهله ي نخست دیپلماسي در حکم منأادي و پيشأاهنگ
.ردکبود که رسالت اسالم را قبل از آغاز جن  ابالغ مي

:منابع
مجموعه رسائل امام شهيد حسن البنا-
کتاب شگفتي هاي اندیشه اقبا-

لگو به عنوان بهترین ارا تواند سيره آن ح رت مسلمان مي 
فریب براي نجات بشر از ظلم سياست هاي کاذبي که جز نيرن  و

.شوده معرفي کرددر برنامه آنها یافته نمي ايزي کاري 
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توبرکهاستکتابياینالْحَمِيدِ؛الْعَزِیزِصِرَاطِإِلَىرَبِّهِمْبِإِذْنِالنُّورِإِلَىالظُّلُمَاتِمِنَالنَّاسَلِتُخْرِجَإِلَيْکَأَنْزَلَْناهُکِتَابٌ»
شکستاهرسويبهوهکندخارجروشنایيسويبهتاریکيازپروردگارشانامربهراخلقتاکردیمناز[پيامبراي]

(۱/ابراهيم).«ستودهوناپذیر

سمانریوآدميانکماوسعادتراستايدرهمتاهبيمعارفدربردارندهآخرهپيامعنوانبهالهيهزیبايکالمهقرآن
راآنکههروکشاندميبهشتسويبهدهدهقرارخودرويفراراآنکههرهاستمعبودبهعبداتصاحلیهو

ويگمراهازنجاتشاهراهومسيریگانهوتنهادنياهفانيسرايایندروبرانددوزخشبهنهدهخویشسرپشت
کهيگمراهوتباهينفاقهکفرهدردهاستهدردبزرگتریندرمانزیباهکالماینواستالهيزیبايکالمضاللت
است؛الهيکالماینسازانسانآیاتباانسکرانهبيدریاياینازبردنبهرهلزمه
دنياايهپليديازتاهکردشناکریمقرانمعنویتکرانبيدریايدراستشایستههمادیاتآلودهف ايایندر
نيازآیدهمينپدیدبارهیکبهروحانيانسالبته.نيستممکنآسمانيکتاباینبامداومانسباجزاینوشدپاک
حهصحيقرائتیادگيريملزوماتاینازیکي.سازدميميسررامهماینبهميلکهداردملزوماتيومیدماتبه

زمينهنایدرکهباشدميکریمقرآنتالوتآنهپيدروتجویدعلمجملهازقرآنهتالوتبهمربوطعلومباآشنایي
.استشدهفراوانتاکيدقرآنخواندنبهنسبتقرآنجايجايدر
زملمسورهدرو«امشدهقرآنتالوتبهمممورمنکهبگو»:فرمایدميپيامبربهخداوندنملمبارکهسورهدر
ترتيلصورتبهتالوتلزمهحیيیتدرکه«ترتيالالیرانرتلو»نمایدميترتيلصورتبهقرآنتالوتبهامر

.باشدميتجویدعلمدانستن

تجویدعلماهميتوهدف
انهگپنجنمازهايازیکهردرمسلمانيهرکهگرددميآغازاینجاازتجویدعلمیادگيريوضرورت:نمازقرائت.۱
بهبایدنيزنمازاذکارسایرتلفظاینهبرعالوهوکندقرائتراقرآنهايسورهازیکيوحمدسورهباردوبایدخود
موجبومعانيدرتتييرباعثنشودهتلفظصحيحطوربهاذکاروآیاتکلماتهحروفانانچهباشد؛عربيگونه
.شودمينمازبقالن
کمکقرآنقرائتصحتبهکهقواعدسایروحروفمخارجمورددرخقاهاززبانماندنمصون:قرآنماندنمصون.2
ردمسلمانان.نداردنظيريبالغتوفصاحتدرکهاستعربيزبانمتنیکخودکریمقرآنواقعدر.کندمي
شدالگویييانبشيوههاین.اندبودهمیيدایشاناصحابوپيامبرترتيلاساسبرهآنزیبايبيانوکلماتترتيل
علمعبارتيبهیا.شودتبدیلتجویدعلمموضوعبهنهایتدروگيرندفراراقرآنتالوتنسلبهنسلمسلمانانتا

زمانطودرزبان هاتماميکهآنجایيازحیيیتدر.شدبيانشيوهاینآموزشوتحليلوبررسيعهده دارتجوید
وجوددليلبهنقرآزبانخوشبختانهولياستهنبودهمستثنيتتييراینازنيزعربيزبانوشوندميدگرگونيداار
الذکرنانزلنحنانا»:استفرمودهکریمقرآندرخداوندکهگونههمانواستماندهمحفوظتتييراینازتجویدعلم
.استتجویدعلمیادگيريقرآنحفظهايراهازیکيپس«لحافظونلهاناو
تاشودوتتالترفصيحهزیباتراههرقرآنتاکندميفراهمراامکاناینتجویدوقرائتعلمباآشنایي:ترتيل.3

در.تاسقرآنبهیافتنآشنایيقرآنهبهکاملعملبراياوقدم.شودانداندوانسانجانوقلببرآیاتتاثير
صوحراهپس.باشندکریمقرآندرستخواندنبهقادربایداشخاصهمهشودميادارهاسالماساسبرکهکشوري

مينهزتواندميتجویدعلمیادگيريکهاستقرآنخواندندرستبهآشنایيابتداقرآنبهکاملعملمرحلهبه
.باشدقرآنتفسيرومفاهيمتدبرهبرايمیدمهوقرانيوالياهدافبهرسيدن

بررايبگذاراثرومهمبسيارعاملتواندميقرآنزیبايتالوتوتعليمهتجویدعلمیادگيري:مهجوریتعدم.4
دررايانبتعليموقرآنتعليمالرحمنهسورهدرخداوندکهطوريبه.باشدآسمانيکتاباینمهجوریتنمودنطرف
.استدادهنسبتخویشذاتبهانسانخلیتکنار

منبع العلوم کوه ون سرباز| داود دهـواری و محمد دهـواری  ✍
اهمیت فراگیری علم تجوید

استاد صوت و لحن مدرسه دارالقرآن سراوان| قاری محمدسپاهی  ✍
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زماننایدروآیدميبشمارعجيبموضوعيطالبازخيليیاومردماکثربرايتصوفبحثکهآنجایياز
علماوطالبعمومبرايواستضروريومهمامريحاليکهدرونمایدميعجيبترخيليفتنهوفسادازپر

.شودميعرضجملهاندتصوفبابد رلذااستواجب

ايست؟تصوفخودکهشوددانستهبایدابتدا
کاملوليیکپيشیعنياستهشدهذکرالشانعظيمقرآندرکهاستتزکيه ايهمانتصوفدرحیيیت
يفِبََعثَالَّذِيهُوَ»مي فرمایندمتعاخداوندانانچهکردن؛اختياررااوباصحبتيوهمزدنتلمذزانوي
«مُبِينٍضَلَاٍلَفِيقَبْلُمِنْکَانُواوَإِنْوَالْحِکْمَةَالْکِتَابَوَیُعَلِّمُهُمُوَیُزَکِّيهِمْآیَاتِهِعَلَيْهِمْ یَتْلُومِنْهُمْرَسُولًاالْمُمِّيِّينَ

تشآیاکهبرانگيختخودشانازرسولينخواندهدرسجمعيتمياندرکهاستکسياو:ترجمه(2جمعهه)
درآنازپيشاندهرمي آموزدحکمتو(قرآن)کتابآنانبهومي کندتزکيهراآنهاومي خواندآنهابررا

!بودندآشکاريگمراهي

راخودجودورذایلتماماز.شوندآراستهاخالقوبهترینبالترینباهاانساننفوسکهاینستتزکيهازمراد
ايزيباطندرودیگرايزيظاهراگراگراراکه؛کردنیکيراخودباطنوظاهرکردنهصافوپاک
.شودمينفاقداارشخصآنباشددیگر
.اوستبرايخالصانهعبادتانسانآفرینشازمتعاخداوندقصد!منمسلمانبرادرايپس
ضروريخيليعلماهلبرايخصوصاباشيم؛فکردروکوشاخوداصالحوتزکيهبهنسبتماهمهبایدپس
تمامودباشنفکردرهمخوداصالحوتزکيهبراياینمیابلدرلذا.کننداختياررامبارکراهاینکهاست
قشرهکزمانيتااونکنند؛پاکخودازراوکينهبتضهحسدهتکبرهغرورقبيلازفاسدهواخالقرذایل
ريکابتوانيمجامعهدراستمحااندنياوردهانیالبخودوجوددرونشدهاصالحوتزکيهطالبوعلماء
وجودهباولياءاهللوبزرگانبامصاحبتوهمنشينيوتصوفوتزکيهراهازنيزانیالباینودهيمانجام
.آیدمي
تیقعهلمانسيفالوقت(۱:آموختمايزدوصوفيانباهمنشينيوصحبتاز:مي فرمایدشافعيامام

.باالباطلالشتلتکوبالحقشتلتهااننفسک(2ققعک
دومسخنونمایدميققعتورانکرديدرستياستفادهاگراستشمشيرمانندوقت:اوسخن:ترجمه
وقتیعني.سازدميمشتوباطلبهراتوگرنهواستخوببرديبکارحقراهدرراخودوجوداگر:اینکه
.دکنميققعرامنافعتوگذشتخواهدبيهودهنکردياستفادهخيرراهدروقتازاگراستگذرحادر
کردنصرفصدددروساختيمشتوحقبهراخوداگرسازي؛مشتوکاريبهراخودتوجودبایدپس
ارکبهراخوداگرواينمودهاستفادهخودنفعبهوقتتازبوديهخودسعادتوراحتاسبابدرخوداوقات
.شدخواهيمشتوعمريکنندهتلفوبيهودهکارهايبهنساختيمشتوخير
:شاعرقوبه

صد سا عبادت بي ریااز دم صحبت با اوليا             بهتر یک 

زهد و تصوف ؛ راه نجات از فتنه ها
طلبه فعلی منبع العلوم کوه ون سرباز| محمد دهـواری -داود دهـواری  ✍
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مرادمحـمد گمـشادزهی-مرتضی سـپاسی ينصلححدی يي؛فااتحالم 
زاهدان-طلبه فعلی تعلیم القـرآن شورشادی 

✍

ومانِنهُمَ»: فرمایندميانانچه پيامبر گرامي اسالم . در هر زمان بنابر فقرتي که دارد همواره دنبا جاه و میام بوده استبشریت 
حریص ما.2علم حریص .۱حریص و یا گرسنه هستند که سير نمي شوند دو : ترجمه«مامنهومَو علم نهومُمَعانِشبَلیَ
نریزي همين دليل انسان هميشه براي کسب ما در تنش با هم نوعان خویش بوده است و گاهاً دیده شده که داار درگيري و خأوبه 

ت زیأرا انبيأا بأه آمدن انبياء و تتيير مسير بشریته اتباع از خواهشات و شياطين جنّي و اِنسي رو به زوا رفأبا .گشته اندو کشتار نيز 
واقعأي نوري در میابل تاریکي هاي ناشي جهالت و خواهشات بودند و توانستند جاه طلبان و دنياپرسأتان را بأه عابأدان و زاهأدانمثل

.تبدیل کنند ه البته نه با زور شمشير بلکه با فتح قلوب
صلح حدیبيه و فتح قلوب

قلب هأا را مي توان بارزترین نمونه براي فتحپيامبر اسالم 
ن و تا به امروز معرفي کرد زیرا امروزه بسأياري از مستشأرقي

کفار بأا تحیيأق و نگأاهي ژرف در سأيره نبأوي و مقالعأه ي
ي مناقب ایشان به اسالم گرویده اند کأه ایأن نيأز خأود فتحأ

. است بر قلوب بشر کنوني

وجود و تاثيرگذار بودن ایشان در جامعه عأرب جأاهلي و بأه 
. وجود آوردن انیالب دروني در آنها خود گواه این امر است

اً هأزار و تیریبأيوقتي که ایشان در صلح حدیبيه با جمعيتأ
يت اهلل عازم بو پانصد نفره بدون تجهيزات جنگي احرام بسته 

ه در زماني که هنوز مکه فتح نشده است و اهل مکأ)مي شوند 
را مسلمين را به رسميت نمي شناسند و معامالت و معاشرات

ه ه وقتأي کأه بأه نزدیکأي مکأ( با مسلمين تحأریم کرده انأد
بسأياري از کأهمي رسند به آنهأا اجأازه ورود داده نمي شأود 

ده از این عملِ اهل مکه بسيار خشمگين ش( ص)یاران پيامبر
ر و آثار ناراحتي بر اهره مبارکشان هویأدا مي گأردد امأا بنأاب

ب بأه داشتند هرگز لأمحبت و وابستگي که با نبي اکرم 
ه از شخصي کأ)بعد از انجام معاهده با سهيل. سخن نگشودند

و وضأع کأردن (  جانب مشأرکين بأراي معاهأده آمأده بأود
تند؛ أألمين هسأيه مسأراً علأأایي که ظاهأأ هحهألی

در« بسأم اهلل الأرحمن الأرحيم»از جمله ي آنها ذکر نکأردن 
از اوراق معاهده و « رسو اهلل»ابتداي معاهده و خط زدن نام 

کأه از قيأد کفأار بأازمأاني هجنأدابأو برگرداندن لخصاب
ابأل انان تاثير غيأر ق... زنجيرها به گروه مسلمين ملحق شد

مأر وصفي بر قلوب آنها گذاشت کأه فأوران آن را در گفتأه ع
! هللیأا نبأي ا»: به وضوح مي بينيم کأه فرمودنأد( رض)فاروق

مگر ما بر دین حأق نيسأتيم؟ مگأر شأما نبأي آخأر الزمأان 
«نيستيد؟

راحت باز هم با وجود فوران خشم بخاطر اینکه مبادا پيامبر نا
ر شوند سکوت را بر ابراز احساسات ترجيح داده و اطاعأت امأ

.ایشان را با جان و د پذیرا بودند

صلح حدیبيه فتحي مبين

از ه خداوندبعد از کُرنش اصحاب در میابل اوامر نبي اکرم
اد صلحي که بظاهر عليه مسألمين بأود بأه فتحأي مبأين یأ

.مي کند

لِيَتْفِرَ لَأکَ اللَّأهُ مَأا تَیَأدَّمَ مِأنْ ( ۱)إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِينًا
یِيمًاذَنْبِکَ وَمَا تَمَخَّرَ وَیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْکَ وَیَهْدِیَکَ صِأرَاطًا مُسْأتَ

(3_۱فتح آیه )(3)وَیَنْصُرَکَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِیزًا( 2)

۱3



مرتضی سـپاسی و مرادمحـمد گمـشادزهی
زاهدان-از مدرسه تعلیم القـرآن شورشادی  ينصلححدی يي؛فااتحالم 

امرزد بيأتأاکأردیمه میررآشکاري فتح براي تو بي گمان »
عمأت را و تمام کنأد ناتآیندهگناه گذشته و اهلل براي تو 

خود را بر تو و هدایت کند تو را به راه راسأت و تأا نصأرت
«کند تو را اهلل با نصرت و یاري قوي

ير بعد از این صلح بود که دگرگوني در حالت و سأانانچه 
ز بأه صعودي و انیالبي در زندگي صحابه ایجاد گشأته و رو

ه روز بر تعداد اصحاب کرام افزوده مي شد و مي توان از آن ب
مهم در فأتح مکأه قلمأداد کأرد و همچنأين يعاملعنوان 

اسالم آوردن شير مرداني اون خالد بن وليأد و عمأرو بأن
عاص نيز از ثمرات این فتح مي باشند که بأا مجاهأدت هاي

.ایشانه شام و مصر فتح گردید

صلح حدیبيه ثمرات 
رسميت شناختن مسلمين توسط اهل مکهبه •
میدمأه اي و مکأهآوردن بسياري از سأران اهأل اسالم •

مکهبراي فتح 
ش صعودي آمار مسلمين و افزایش جمعيت به بأيرشد •

در کمتر از دو سابرابر پنجاز 
ح بعأد از صأل( ص)دادن پادشاهان توسط پيامبردعوت •

حدیبيه

دیدگاه علما نسبت به صلح حدیبيه 

تأر هيچ فتحي بزرگ: ابن شهاب الدین زهري مي فرمایندامام 
ه آن از صلح حدیبيه قبل از آن نبوده است کأه مسألمين بأ

اسألحه آنهادست پيدا کنند زیرا بعد از آن امنيت برگشته و 
و کفأارمسألمينهاي خود را بر زمأين نهأاده و صألح بأين 

جاري شده و گفتار بين مأردم در مأورد اسأالم و مسألمين 
ش رواج پيدا کرد و مسلمين در سایه امنيت به دعأوت خأوی
م مشتو شدند و هيچ شخص عاقلي نبود کأه بأراي او اسأال

.معرفي شود و او آنرا قبو نکند

منابع 

قرآن .۱
حدیث.2
نبي رحمت.3
سيرت مصقفيه جلددوم.4
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مع ویيبنابیافي ن
اهللصح بیوی رب وف  راول

ابراهیم بلوچی-بیت اهلل هوتی 
زاهدان-طلبه فعلی مدرسه تعلیم القـرآن شورشادی 

✍

اي از بندگان برگزیده خأود کأه همأان پيأامبران هسأتند ه بأراي ي عدهاش را به وسيلهپروردگار مهربانه برنامه و آئين رستگاري
نيأز تأالش پيأامبران .یابنأدپرستي رهایي یافته و به یکتاپرستي و توحيأد دسأت ي بشریت فرستاد تا از ظلم و ستم و بتجامعه
سأاز ي انسأاني خویش افرادي را انتخاب نموده و آنان را بصورت ویژه تربيت کنند تا بتوانند آن برنامهکردند تا از ميان جامعهمي

صأحابه مشأهور هسأتند کأه بخأش عظيمأي از وظيفأه به این گروه از یاران پيامبر اسالم.برسانندرا به تمامي نیاط جهان 
ه انين به دست آوردن فتوحات اسالمي در نیاط مختلف دنيا توسأط ایشأان صأورت گرفتأرساندن دین و آیين یکتاپرستي و هم

.است

اهللباشد که نه تنهأا در دوران حيأات رسأو ميسفيانیکي از این رادمردان تاری  اسالمي ح رت امير معاویه ابن ابي 
سأالم بأه مهمي را در پيشرفت اسالم و قرآن به عهده داشت بلکه پس از آن نيز در دوران خلفاي راشدین فتوحاتي را براي انیش 

.دست آورد و اسالم را تا نیاط دور دست گسترش داد

***
معاویهاميرتربيتدرمادروپدردادناهميت

مشأهورسردارِعزیزِفرزندِمعاویهاميرح رت
ایأنمأادروابوسأفيانح أرتمکرمههمکه

.بودندهند  ح رتبزرگوار

سأاپأنج .اسأتابوعبدالرحمنایشانمشهورکنيه
دورانهماناز .گشودندجهانبهاشمبعثتازقبل

بأرايحميدهصفاتووقاربزرگيهنبوغهآثارکودکي
.بودهویداایشانمبارکياهره

از جمله کساني بودنأد کأه ح رت امير معاویه
خوانأأدن و نوشأأتن را خأأوب یأأاد داشأأتند و پأأدر و 
مادرشان بأراي تربيأت فرزندشأان از هأيچ تأالش و 

بأه ایشأان علأوم و فنأون  .کوششي دریأغ نورزیدنأد
در آن دوران سأواد خوانأدن و .مختلفي را آموختنأد
هأا اصأال رواج نداشأت و اکثأر نوشتن در ميان عرب

بردنأد سوادي به سر مأياعراب در تاریکي جهل و بي
از جملأأه افأأراد امأأا ح أأرت اميأأر معاویأأه

شماري بودند که مهارت خواندن و نوشأتن را انگشت
ي اسالم ایشان قبل از داخل شدن به دایره.آموختند

هاي ممتاز و داراي صفات نيک و اخأالق از شخصيت
ي دربأارهعالمأه ابأن کثيأر .اي بودنأدپسندیده

:دحالت قبل از اسالم امير معاویه انين مي نویس

سأردار :ترجمأه(و کان ریيسا مقاعا ذا ما جزیأل)
قأأوم خأأود بودنأأده مأأردم از دسأأتورات وي اطاعأأت 

رفتند؛ و مورخ داران به شمار ميکردنده از سرمایهمي
نویسند مشهور محمد ابن سعد در طبیات خویش مي

فرمودند که مأن قبألکه ح رت امير معاویه
رم از عمرة الی اء مشرف به اسالم شدم اما از بيم پأد

هجرت نکردم؛ ایشأان در فأتح مکأه بأه همأراه پأدر 
.بزرگوارشأان بأه طأور رسأمي بأه اسأالم گرویدنأد

در هيچ جنگي بأا کفأار عليأهح رت معاویه
(.احده خندقه حدیبيه)مسلمانان همراهي نکردند 
وقتأي اسأالم را لبيأک ح رت اميأر معاویأه
نأد فرمانده کفار بود( ابوسفيان)گفتند که پدر ایشان

ح أرت اميأر  .جنگيدنأدکه بر عليه مسألمانان مأي
معاویأأه بأأا وجأأود جأأوان بأأودنش بأأاز هأأم بأأر عليأأه 
ن مسلمانان شمشير نکشأيدند و از ایأن مأاجرا انأي

شود که از همان ابتدا روشنایي نأور اسأالممعلوم مي
.در قلب ایشان جاي داشته است

***
اخالقه رفتار و اوصاف ح رت اميرمعاویه

ایشان کسي .بودندمعاویه تندیس مکارم اخالق امير 
را بأه لیأب مهأدي وي اکأرمهستند که رسأو 
اگأر :گوینأدميقتادهح رت  .مفتخر گردانيد

اختيارمردم اخالق و کردار امير معاویه را بنگرند بي
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 .گویند که مهدي و هادي همأين شأخص اسأتمي
ز ایشأأان شخصأأيتي سياسأأتمداره بسأأيار زیأأرک و ا
ردبأار بهترین اصحاب متفکره مدبّر و مدیري امين و ب

.ي زهد و تیوا و خداترسي بودندو اسوه

***
رسو اکرمبا امير معاویه رابقه ي 

اسأالم آوردنأد بعد از اینکه ح رت امير معاویه
ماندند و خيلي سأریع در در خدمت رسو اکرم 

ه در زمره اصحاب بلندمرتبه درآمدند و به علأت اینکأ
کودکي و جواني فأن خوانأدن و نوشأتن را آموختأه 
بودند و مهارت خاصي در ایأن فأن داشأتنده رسأو 

ایشان را مأامور کتابأت وحأي قأرار دادنأد و اهلل
ایشان جزء اشخاصي است که وحأي را تحریأر کأرده

ن وحي است و بعد از زید بن ثابت در رتبه دوم کاتبي
 .بودنأدقرار داشتند کأه در خأدمت رسأو اهلل

ایشان بجز از کتابأت وحأيه مسألو اطالعأات هأم 
از محو کردن ایأن دو مسألوليت بأزرگ بأه  .بودند

داري و توان به امانتميایشان توسط نبي کریم
.دیانت و عدالت ایشان اعتراف کرد
***

معاویهامير درمورد اکرمدیدگاه رسو 

شأفیت و مهربأاني کأه بنأابر اکرمح رت رسو 
در انأدین جأا داشتند معاویهنسبت به امير 

اند که اند مورد را در براي ایشان دعاي خير فرموده
:کنيماینجا ذکر مي

 الهأا ويبأار )واهدبأهاجعله هادیا مهأدیا اللهم
را هدایت کننده و هأدایت (معاویهامير ح رت )

ي وي مأردم را هأدایت یافته بگردان و به وسأيله
(بده
 العأذابعلم معاویه الکتاب والحسأاب وقأه اللهم
يبنصبه معاویه علم کتاب و حساب را بارخدایا )

(بداربفرما و او را از عذاب جهنم محفوظ 
 د مگر را یاد نکنيمعاویه )بخير معاویه ال لتذکروا

(بخير
حأأدیث رسأأو مصأأداق ح أأرت اميرمعاویأأه

جَأأيش مأأن امتأأي یتأأزون او : باشأأندمأأياکأأرم
دهند کأه تاری  گواهي ميصفحات )اوجبواالبحرفید 

آغاز نمودند هاي دریایي را اولين شخصيتي که جن 
.  بودمعاویهح رت امير 

***
اکرمدر کنار پيامبر غزوات امير معاویه

را قبأو اسأالم ح أرت اميأر معاویأهوقتأي 
در تمأام دادنأد اهللکردند و دست بيعت با رسو 

ي حنينه طائف ها شرکت کردند بویژه در غزوهجن 
شمشأير بأوده و اکرمو یمامه که در کنار رسو 

خود را با خون کفار رنگين کردنأده بأه خصأوص در
يغ و ي طائف به همراه پدر بزرگوارشان براي تبلغزوه

جهاد خدمات شایاني انجام دادند و ابن اسأود سأردار 
تبليأأغ و سأفيانتوسط ابو اسأود ي قبيله

به اسالم مشأرف شأدند کأه پيأامبر امير معاویه
این موضوع بسيار خأوش حأا شأدند و از اکرم

.ما غنيمت به آن دو بزرگوار بخشيدند
***

ح رت ابوبکرها دوشادوش درجن شرکت 

کنار ح أرت ابأوبکردر امير معاویهح رت 
 جن  با مانعين زکات و مرتأدین از جملأه در

ه ميدان کساني بودند که شمشير از غالف کشيده و ب
لمه داخل شدند؛ برخي قائل براین هسأتند کأه مسأي

هالکأت به کذاب به دست مبارک امير معاویه
.استرسيده

ل نویسد که امير معاویه تماییکي ازمنتیدان عرب مي
در و رغببتي به ریختن خأون کسأي نداشأتند ولأي
یت جن  با مرتدین به دستور اسالم از دیگأران سأب
د گرفتند و هم انين در جن  شأام شأرکت داشأتن

هأاي جنگأي ایشأانه فأتح و پيأروزي که با تاکتيأک
 .نصيب مسلمانان گشت

جمله مجاهأدین خأوش اقبأالي از اميرمعاویه
را بأراي ایشأان عمأربود که ح أرت ابأوبکر و 

.سرپرستي مسلمانان درجن  انتخاب کردند
***

ح رت امير معاویهوفات 

اهل سا پس از معاویهسرانجام ح رت امير 
سالگي ۷8ق در سن .هأ۶0خالفت و اميري درسا 

پس از تحمل یک بيماري سخت از این جهان رخأت 
وب سفر را بربست و به سوي معشوق حیيیي و محبأ

.واقعي شتافت

ایشان توسط ضحاک بأن قأيس الفهأرينمازجنازه 
(بأاب صأتير)درخوانده شد و مقابق قأو صأحيح 

.دمشق مدفون گردید
***
منابع

2جلدي ابن هشام سيره-
۱جلدالعما کنز -
دهليااپ ۱جلد بخار -
تاریخيمعاویه و حیائق ح رت -
را بهتربشناسيممعاویه -
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...ما صحابه را دوست داریم؛ زیرا 
مایچوانچا اسا، خوشاوو وراضایآنهااازتعالیاهلل-۱

یَلَقَدْ»فرماید تَحْا،َیُبَاییعُونَا َإیذْالْمُاْْمیوین َعَا یاللَّا ُرَضای
فَتْحًاابَهُمْوَأَثَعَلَنْهیمْالسَّکینوَ َفَأَنزَلَقُلُوبیهیمْفییمَافَعَلیمَالشَّجَرَهی
گر یادراضایمومواا ازخداوند :ترجم ۱۸ /الفتح«قَرییبًا
مایخادا .کر نادبنعا،تاوباا رخ،زیر رک  مهما 
وایماا وصاداق،از) لهایشاا  رو  رک راآنچ  انس،
خاطریاطمنوا لذا بو (نهفت اسالمب وفا اریواخالص

سارمدینعما،ازگذشات )نز یکیفتحو ا   لهایشا ب 
.کر پا اششا را(آخرت

یماا اصاف،با راآنهاوتایندراصحاب ایما تعالیاهلل-۲
یَخْدَعُوکَأَ یُرییدُواْوَإی » :اس،تعالیاهللارشا کر ؛متصف
«وَبیاالْمُْْمیوین َبیوَصْاریهیأَیَّادَکَالَّاذییهُاوَاللّا ُحَسْابَ َفَاِی َّ

و) هوادفریا راتاوبخواهواداگارو :ترجما 6۲/االنفال
نداشات باکیباشد کندومکرصلح ب گرایشازموظورشا 

اسا،کسایهما او .اس،کافیتوبرایخدا(ک چراباش 
تقوی،(انصارومهاجر)موموا توسطوخو یاریباراتوک 
.کر پشتنبانیو

الی ما با صحاب  پنامبر محب، مای ورزیام چونکا  اهلل تعا-۳
ده ایمانشا  را تصدیق و آنها را رستگار قرار  ا  و ب  آنهاا وعا

لَااکی ی » : رای  مور   ر قرآ  کاریم آماده اسا، .بهش،  ا 
 َ الرَّسُولُ وَالَّذیی َ آمَوُواْ مَعَ ُ جَاهَدُواْ بیأَمْوَالیهیمْ وَ أَنفُسیهیمْ وَأُوْلَاا ی

اللّا ُ لَهُامْ جَوَّاات  أَعَدَّ  *الْمُفْلیحُو َلَهُمُ الْخَنْرَاتُ وَأُوْلَا ی َ هُمُ 
«الْعَظیانمُتَجْریی می  تَحْتیهَا الْأَنْهَارُ خَالیدیی َ فینهَاا ذَلیا َ الْفَاوْزُ 

ود ولی پنغمبر وموموانی ک  با اوهسات :ترجم ۸۸-۸۹/التوب 
ا با مال و جا  خو  ب  جها  می پر ازند هم  خوبنها و ننکنها

خداوناد بارای  .از آ ی ایشا  اس،  و آنا  بنگماا  رساتگارند
 ر را آما ه کار ه اسا، کا  جویبارهاا (بهش،)آنا  باغهای

آ  روا  اسا، و جاو انا   ر آ  مای (  رختا کاخها و زیر )
را صاحاب  .اس، پنروزی بزرگ و رستگاری سترگمانود ای  

:  وس،  اریم چونک  خداوند آنها را مخاط  قرار  ا  و فرمو 
 عَ ی کُوتُمْ خَنْرَ أُمَّ   أُخْریجَ،ْ لیلوَّاسی تَأْمُرُو َ بیالْمَعْرُوفی وَتَوْهَوْ َ»

اى )شاما : ترجما [ ۱۱۰/آل عمارا ]« الْمُوکَری وَتُْْمیوُو َ بیاللّا ی
ا آفریده بهتری  امتی هستند ک  ب  سو  انسانه( پنروا  محمد

ر امر ب  معروف می کوند و نهی از موکا( ما امی ک )شده اید 
ری  فرمو ه امام المفسطبق . اریدمی نمایند و ب  خدا ایما  

ب ک  کسانی اند ک  از م” کوتم خنر أم “اب  عباس مقصو  از 

.مدیو  هجرت کر ند
ا  محب، صحاب  رضی اهلل تعاالی عاوهم بخشای از ایما-۴

 .ماس، چونک  خداوند صحاب  رساول خادا را  وسا،  ار 

أَیُّهَا الَّذیی َ آمَوُواْ مَ  یَرْتَدَّ میوکُمْ عَا یَا » :چوانچ  می فرماید
ى  ییوی ی فَسَوْفَ یَاأْتیی اللّا ُ بیقَاوْم  یُحیابُّهُمْ وَیُحیبُّونَا ُ أَذیلَّا   عَلَا

 ی وَالَ الْمُْْمیوین َ أَعیزَّه  عَلَى الْکَافیریی َ یُجَاهیدُو َ فیای سَابین ی اللّا
ٌ  یَخَافُو َ لَوْمَ َ الَئیم  ذَلی َ فَضْ ُ اللّ ی یُْْتین ی مَ  یَشَاءُ وَال لّ ُ وَاسای

ای کسانی ک  ایما  آور ه ایاد  :ترجم ۵۴ /ہالمائد«عَلینم 
هر کس از شما از آین  خو  باازگر   خداوناد جمعنتای را 
خواهد آور  ک   وستشا  می  ار  و آنا  هم خدا را  وس، 

ر ب  موموا  نارم و فاروت  باو ه و  ر برابانسب،  .می  ارند
 ر راه خدا جها  می کوود و با   .کافرا  سخ، و ننرومودند

  را تالش می ایستود و از سرزنش کووده ای هراسی ب  خاو
ای  هم فض  خداس،  خدواند آ  را ب  هارکس  .نمی  هود

ک  بخواهد عطا می کواد  و خداوناد  ارای فضا  فاراوا  و 
م قس: حس  بصری رحم  اهلل می فرمایدحضرت .آگاه اس،

ناازل نشاده اسا، ” حاروراء“ب  خدا ای  آی   ر مور  مر م 
هماا و بلک   ر مور  حضرت ابوبکر وعمر رضی اهلل تعاالی عو

.همراهانشا  نازل گر یده اس،
با صحاب  بزرگوار رساول خادا محبا، مای کوانم زیارا -۵

می خداوند آنها را موم  صا ق معرفی کر ه اس،  اهلل تعالی
آمَوُاواْ وَهَااجَرُواْ وَجَاهَادُواْ فیای سَابین ی اللّا ی وَالَّذیی َ » :فرماید

وَالَّذیی َ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَا ی َ هُمُ الْمُْْمیوُو َ حَقًّا لَّهُام مَّغْفیارَه  وَ
آنهایی ک  ایما  آور ه اند  :ترجم ۷۴ /االنفال«کَرییم ریزْق  

و  ر راه خدا جها  کر ه و هجرت کر ه و با مال و جانشاا  
انا   ر راه خدا جها  کر ه اند و آنهایی ک  ب  پنامبر و مسلم
عای پواه  ا ه اند  یعوی انصار و اه  مدیو   ایوها مومون  واق

.یعوی مهاجری  و انصار .و بر حق هستود

صحاب  را  وس،  اریم چو  خداوند ایمانشا  را معناری-6
ا ه برای صح، ایما   یگر نسلها و اقوام و هدایتشا  قارار  

آَمَوُوا بیمیثْ ی مَا آَمَوْتُمْ بی ی فَقَدی اهْتَادَوْا وَإی ْفِی ْ » :و می فرماید
می قَاق  فَسَانَکْفینکَهُمُ اللَّا ُ وَهُاوَ الساَّ نٌُ تَوَلَّوْا فَِینَّمَا هُمْ فیای شای

پاس اگار آناا  ایماا  بناورناد  :ترجم ۱۳۷البقره«الْعَلینمُ
همچوا  ک  شما ایما  آور ه اید و بدا  چنزهایی کا  بااور 

راه  رسا، با  ) اشت  باشود ک  شما باور  ارید  بی گماا 
گشات  اناد  و اگار پشا، کوواد پاس راه رهوماو  ( خدائی

. ر پنش گرفتود(شمابا )اختالف و  شموانگی را
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ن اسالم دیني است که خداوند متعا در کالم خود آن را تنها دیأ
ني غير پذیرفته شده از سوي خود معرفي ميکند و کساني را که دی
.از اسالم بر مي گزیننده از زیان کاران در آخرت معرفي مي کند

دیني است که به خاطر آن جان فشاني هاي زیأادي صأورتاسالم 
گرفته است و در طو تاری  از راه هاي پر پأيچ و خأم و خقرنأاکي

.عبور کرده است
مي خواهيم بدانيم که اسالم اگونأه دینأي اسأت و از زمأان حا 

دیأن ؟پيدایش خود تا عصر حاضر اه مراحلي را طي کرده اسأت
ي اسالمه دین رأفت و عقوفته دین مهربأاني و عشأقه و تنهأا دینأ
يأا و است که با روي آوردن به آن مي توان به سعادت و پيشرفت دن

هأر اسالم به انسأان ميگویأد کأه بأه یکأدیگر مِدین .رسيدآخرت 
ط اسالم از طرف خداونأد متعأا توسأدین .کنيدبورزید و محبت 

.ستانسانيت رسيده ابه مصقفي پيامبر اکرم ح رت محمد 
را به خاطر اسالمِ عزیز درد ها و رنج هاي فراوانأيپيامبر اسالم 
ن سفرها و جن  هاي بسياري را براي ابالغ ایأن دیأ. متحمل شدند
را پيامبر عزیزمان به خأاطر اسأالمه شأکنجه هایي. به جان خریدند

.ستتحمل کردند که هيچ پيامبري در طو تاری  متحمل نشده ا
ه از اسأالم عزیأز ایشأانیاران باوفاي آن ح أرت هأم پأا بأه پأاي 

حراست و پاسباني کردند و در راه اسالم عده ي زیادي از آنان جأام
.شيرین شهادت را نوشيدند

عمارها و اه یاسأرها و اأه سأميه ها کأه بأه خأاطر اسأالمه اه 
 شأان شدیدترین شکنجه ها را تحمل کردند و شراب شهادت نصيب

ا عباس ها که به فجيع ترین روش ها به شأهادت رسأيدند تأاه .شد
هایي اه بالو .شودنگذارند اسالم عزیز ما ذره اي تحریف یا نابود 

مأل که سخت ترین شکنجه ها را در صحراي سوزناک عربستان متح
.  شدند

د؟ هراس داشأتنارا سران مکه و قریش آنیدر از اسالم ! به راستي
داشت؟اسالم اه برنامه اي در پيش مگر 
آیين اسالمه به سعادت رسأاندنِ انسأان و آزادي  او از قيأد!!! آري

ران که منافع سَبرنامه اي .بودتعلق و بردگي را هدف خود قرار داده 
ایش حیا که پيامبر عزیز ما و یاران باوفأ. مکه را به خقر مي انداخت

ن دیأ. دادنأداین دین الهي را تمام و کما تحویل نسل هاي بعدي 
در . اسالم در نهایت اقتدار و قدرته به حرکأت خأود ادامأه مأي داد
ه قأاره ي عصر خلفاي اربعه مسلمانان براي اولين بار توانستند پأا بأ

اروپا و آفرییا بگذارند و کشأور هاي زیأادي از جملأه ایأران را فأتح
و م بگذارنأد قد( اسپانيا)مسلمانان توانستند به کشور اندلس . کنند
ز را در آنجا حکومتي پرقدرت و بزرگ تاسيس کنند و اسالم عزیدر 

ر به طوري که دوران حکومت مسألمانان د. آن دیار گسترش دهند
أالم باشأکوه  ترین دوره  هاي تاریأ  اسأأیکي از کشأور اندلأس 

قأار قهنوز .مي کنندشمار مي رود که مسلمانان به آن افتخار به 
ه اسالم داشت با سرعت به حرکت خود ادامه مي داد تا اینکأه بأ

ن مسلمانان صليبي بيجنگهاي . رسيدایستگاه جنگهاي صليبي 
۱۱و مسيحيان بر سأر تصأرف بيأت المیأدس در اواخأر قأرن 

اوایأل در .انجاميأدسا بأه طأو 200ميالدي رخ داد و حدود
ولأي جن  ها مسيحيان توانستند سپاه اسالم را شکست دهنأد

ت در نبرد هاي بعديه مسلمانان با تکيه بأر ایمأان خأود و تحأ
وبي فرماندهي دلورمردي با ایمان و شجاعه به نام صالح الدین ای
بله او توانستند مسيحيان را شکست داده و بيت المیدس که ق

مسلمانان به شمار مي رود را از انأ  مسأيحيان برهاننأده بأه
طوري کأه تأا هنأوز مسأيحيان از بأه یأاد آوردن خأاطرات آن 
  جنگهاه احساس رعب و وحشت مي کنند و مو به تن آنهأا سأي

در دوران حکومت عثماني ها هم توانسأتندمسلمانان .شود.مي
رقي یا بزرگترین حکومت دنياي باستان یعني امپراطوري روم ش

سأا از عمأر ۱000/بيزانس که در حا سپري کردنِ هزارمين
و عمأق معرفتأي دیأن مبأين قدرت .دهندخود بود را شکست 

ملأه اسالم انان بالست که وقتي متو ها به دنياي اسالم از ج
ایران حمله کردنده توانست آنها را جذب خود کند و قوم متأو
ن را که یکي از وحشي ترین قوم ها بأود و از بيابان هأاي سأرزمي
مأام متولستان به دنياي اسالم حمله کرده بود و قصد داشأت ت

جهان را غأارت و ویأران کنأده شأيفته اسأالم کأرده و آنهأا را 
.مسلماناني واقعي سازد

! رسأيد( عصأر حاضأر)2۱کم ققار اسالم  به ایستگاه قرن کم 
یني عصر کنوني که ما در آن زندگي مي کنيم و از آن با عناودر 

ه مانند عصر تکنولوژيه عصأر ارتباطأات و عصأر اتأم یأاد کأرد
مي شوده دین اسأالم از هأر طأرفه در ظأاهر و از بأاطن آمأاج 
به حمالت دشمنان و کافران قرار گرفته است و دشمنان اسالم

خصوص دنياي غأرب سأعي مي کننأد کأه اسأالم را از صأفحه 
وظيفه مأن و تأو اي جأوان مسألمان اکنون .کنندروزگار محو 

ت که این انصاف اسايست؟ آیا نسبت به اسالم در عصر حاضر 
ير من و تو تن به فرهن  پوچ و تُوخالي غرب داده و تحأت تأاث

ا بخأد! گيأریم؟ نأهظاهر زیبا اما درون  پليدِ فرهن  غرب قأرار 
 خواهيم این کار را کنيمه اگونه مياگر .نيستقسم این انصاف 

در روز قيامت روبروي خداوند و پيامبر عزیزمان کأه بأه خأاطر 
همأأين اسأأالمه سأأخت ترین شأأکنجه ها را متحمأأل شأأد قأأرار 

ر من و تو اي جوان مسلمان این است کأه در عصأگيریموظيفه 
حاضر از اسالم مان حراست کنيم و با جهادِ قلم و جهأادِ مأا و 
جان از اسالم عزیز مواظبت نموده و خود را در دامأان آن قأرار 

.يمافتخار کنسعادت بخش در کنار این آیين از بودن دهيم و 

نگاهی گذرا به پیشروی 
اســالم در طـول تاریـخ

دانشجوی دانشگاه فرهنگیان زاهدان| اسلم کدخدایی  ✍
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اقتــصاد اسالمی
کارشناسی مدیریت/ یعقوب بارانزهی  ✍

یأا در یأکنظام اقتصأاديبه یکترازمانیااقتصاد
اند منقیه جترافيأایي یأا سياسأي خأاص اطأالق 

ه توليأأأأأأأأدو در برگيرنأأأأأأأأدهود شأأأأأأأأمي 
خأدمات در آن وکالهأاومصأرفتجأارتیاتوزیع

ل یک اقتصأاد مجمأوع کأ. منقیه یا کشور مي باشد
ه ارزش معامالت ميان فعالن اقتصأادي نظيأر افأراد

اده شکل سأبه وملتهاستگروه هاه سازمانها و حتي 
از اقتصأاد اسأالمي بأر گرفتأهميتأوان گفأتتري

تعریف بال در اهار اأوب قواعأد اسأالم و قأرآن و 
اه زیبأأاه اسأأتوار و پابرجأأاقتصأأادي . سأأنت ميباشأأد

.راستينحیيیي و 

ناگفتأأه نمانأأد کأأه اقتصأأاد اسأأالمي در همچنأأين 
عادت راستاي تممين عدالت اجتماعي براي نيل به س

معأامالتي فاضأله اي کأهجامعأه بشر و رسيدن بأه 
.ميباشداز قرآن و سنت برگرفته 

مثأأا زیبأأاي اقتصأأادي در ایأأن راسأأتا همچنأأين 
خقأاب بن ر أأعمخلفاي راشدین از جمله 

ه همچنين صاحبان خراج ویژگي هایي ک.مي باشد
همچنأأين هأأر کأأس کأأه مسأألوليت کأأارگزاري 
جمع آوري خراج را به عهأده مي گرفأت بایأد داراي 

او را بأه صأاحب نظران مأي بأود و شرایقي معينأي 
ميأان مأردم بأه در کأرده و عنوان مشأاور انتخأاب 

مسأائلآگاه بأه و پاک دامني و ترس از خدا مشهور 
. مي بوده است

این انين است اگر افأراد خأوب و مأؤمن در !آري
ه منصب قدرت یا پایأه هأاي اقتصأادي قأرار گيرنأد

. اقتصادي سالم ایجاد مي شود

همچنين در کالم خدا که برنامأه اي روشأن بأراي 
شأيوا و رهنمودهأایي و سعادت بشریت اسأت آیأه 

:دمشخص در مسائل گوناگون اقتصادي وجود دارن
«؛ خأدا (2۷۵: بیره)« اَحَلَّ اللّهُ البيعَ و حرَّم الرّبا

.بيع را حال کرده است و ربا را حرام
«و )؛ بأأه پيمأأان هأأا (۱: مائأأده)« اوفأأوا بأأالعیود

.وفا کنيد( قراردادها

«َکم یا ایُّها الّذین آمنأوا ل تأمکلوا امأوالکم بيأن
«.بالباطل الّ ان تکونَ تجارةً عن تراضٍ منکم

؛ اي کساني که ایمان آورده ایده اموا (2۹: نساء)
ه ریدنخو( و از طرق نامشروع)یکدیگر را به باطل 

.يردمگر این که تجارتي با رضایت شما انجام گ
« اوفأأوا الکيأألَ اذا کلأأتم و زنأأوا بالیسأأقاس

: اسأراء)« المستیيم ذلکَ خيرٌ و احسأنُ تأمویالً
؛ و هنگأأامي کأأه پيمانأأه مأأي کنيأأده حأأق (3۵

پيمانأأه را ادا نمایيأأد و بأأا تأأرازوي درسأأت وزن 
وتر این بأراي شأما بهتأر و عأاقبتش نيکأ. کنيد
.است

«و اعلموا انَّما غنمتم من شي ءٍ فاَنَّ للّهِ خُمُسأه
کين و و للرسو و لذيِ الیربي و اليتامي و المسا

؛ هرگونأه غنيمتأي بأه (4۱: انفا)« ابن السبيل
دست آوریده خمس آن براي خدا و براي پيامبر
و بأأأراي نزدیکأأأان و یتيمأأأان و مسأأأکينان و 

.واماندگان در راه است
.  ندهایي دیگر که بيانگر این موضوع ميباشآیه و

موضوع را باید دانست کأه بأر خأالف این آخر در و
سأم نظریأه ليبرالي)هأااقتصاد غرب مثل کالسيک 

ر کأه هأ.. و( اقتصأاد سياسأي)هاکينز و (اقتصادي
ه در کدام اقتصاد را بر مبناي خودتفسأير کأرده انأد
صادي اقتصاد اسالمي نيزه در جهت تنظيم روابط اقت
یأا )بين انسان ها که براي تممين نيازهاي اقتصأادي

دالت تدوین گردیده و با عأ( رفع مشکالت اقتصادي
قواعأدي کلأيهمچنأين . مي باشداجتماعي مرتبط 

و انسأانيت اجتمأاعارائه گردیده که در اهار اوب 
.ميباشد
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شیخ الحدیث موالنا سیدمحمدیوسف حسین پور ؛ شهسوار عرصه علم و دین
طلبه فعلی مدرسه دارالقرآن سراوان| مسعود پرکی  ✍

( رح)حسين پورمحمدیوسف سيد شي  الحدیث مولنا 
دربأاره . ش در شهر گشت متولد شأد.ه۱30۹در سا 

سرگذشت آن شهسأوار بلنأد پأرواز و خورشأيد صأبح
ني از آن این عالم ربا. آفرین بلواستان سخنها گفته اند

کأه بأود دسته از عارفان و عالمان این سأرزمين کهأن 
ز براي رسيدن به دیار میصود و پي بردن بأه سأر منأ

حیيیت سالها با قدم توکأل و اخأالص مراحأل را طأي 
نموده و از عیبات صعب سلوک گأذر کأرده اسأت و از 
بين هزاران سالک که در ایأن راه سأخت ه جأان و د 

د خدمت باخته اند ه این توفيق رفيق راه او شد که بتوان
و ب نشأيو هأادین و مردم را بکند و از پستي و بلندي 

د و فراز هاي آن گذر کند و علماي زیادي را تربيت کنأ
. کتب و رسالت فراوانأي را از خأود بأه یادگأار بگأذارد

ي به ماننأد دیگأر عالمأان در زنأدگ( رح)شي  الحدیث 
خود داأار االشأهاي بسأياري شأده و بأا بسأياري از 
حوادث کواک و بزرگ روزگار دست و پنجه نرم کرده

آن را آغأازبأه گونأه ايراهي را که برگزیده بود . است
کرد که با عنایت و جذبه الهي و با همت و مدد مأردان
بزرگ طرییت آن راه را تا آخرین لحظأات عمأر تأرک 

وک شيوه زندگاني او و مراحلي را که در پأي سأل. نکرد
علمي طي کرده به راسأتي حيأرت آور اسأت و کمتأر 

خود صوفي و عارفي توانسته تا این حدوعالمسالک و 
ها در را میيّد به آداب  و احکام الهي کند و از ابتدا تا انت

.  مدار قرآن و سنت نبوي باشد

م شناخت شي  الحدیث براي همه کساني که اهأل علأ
کأه او نأه تنهأا شأيوه اأرانمایأدهستند ضروري مي 

خاصي را در زمأان خأود دنبأا مأي کأرد بلکأه عأين 
ه بأا اندیشه و سلوک او تاثيرگذار در همه کساني بود ک

درسهایي کأه او بأراي شأاگردان و؛ ارتباط بودنداو در 
همأأه ميتوانأأد بأأرايمحبّأأان خأأود بجأأاي گذاشأأت ه 
ذیرش پأ. گذار باشدتاثير عالقمندان به سلوک طرییت 

گأي ویژو آشنایي کامل به قرآن و سنت نبوي از جمله 
لما بزرگمرد است که امروز در کمتر کسي از عاین هاي 

.  یافت مي شود

ور شي  الحدیث ح رت مولنا محمدیوسف حسأين پأ
بأود؛ تصوف اسأالميعلم شخصيتي استثنایي در ( رح)

ري یأابي مانند ه ارخنده اي نورآفرین ه يحالشوریده 
توانا و پيأري دانأا بأود؛ کسأي کأه حأریمرساننده اي

ایي شریعت و طرییت را به خوبي مي شناخت و به دریأ
اي او دانأ. بيکران از حیيیت دین و قرآن راه یافتأه بأود

و بسياري از رازهاي قرآني و واقف و قائل به دهها اسرار
ل ه در حوزه هاي تفسأير و تمویأ. تمویل آیات قرآني بود

فیه و حدیث ه تصوف و عرفأان بأي نظيأر دوران بأوده
امأأروز از ميأأوه هأأاي خأأوش آب و رنأأ  و . اسأأت
هأاي زیبأاي اندیشأه او و از حأالت روحأاني و شکوفه 

معنوي او که در رگهاي زمان جریأان دارد ه بهأره مأي 
کأه بریم و از فهم آن لذت بي اندازه مي بریم؛ تأاثيري

وي در زمان خود و پس از خود به جاي گذاشت انان 
آن و نفأس گأرم وجأانبخش گسترده است که روائأح 

پرشأأور او هنأأوز هأأم از اسأأباب آرامأأش ذهأأن و قلأأب 
.سالکاني است که جویاي حیيیت اند

ن شي  الحدیث ح رت مولنا محمدیوسف حسأي!آري
در جهأأان امأأروزي یکأأي از عظأأيم تأأرین ( رح)پأأور 

ردم شي  الحدیث از ميان م. ستونهاي فیه و حدیث بود
بيرون آمد ه با مردم زیست و در ميان مردم فرورفأت و

او نأه . آثارش همچنان در ميان مأردم نمایأان هسأتند
وزیر ه نه وکيل ه نه قاضأي و نأه رئأيس شأده نأه مأا 
فته کسي را با خود برد و نه خون کسي را به گردن گر

در جهان امروزي ساده تر و بي ادعا تر و پاکدامن تأر از
بود بأه تمأام معنأاي مأرد؛ مردي .استاو کسي ندیده 

مودب و فروتن ه خوشأرو و خأوش سأخنه صأميمي و 
بان بخشنده ه نيکوکار و بي اعتنا بأه مأا دنيأا و صأاح
الم جاه و جال؛ شي  الحدیث در تاری  به عنوان یک ع

بأر آگاهي و سلقه او. و عارف رباني جایگاهي بلند دارد
لأوم حأدیث و ع. لفظ ه معني و تفسير کالم اهلل مجيأد 

دینأأي رنأأ  و بأأوي خاصأأي بأأه علأأم در زمينأأه هأأاي 
.  گوناگون بخشيده بود

سرانجام این عالم رباني و پيأرو واقعأي قأرآن و سأنت
ش در شأأهر .ه۱3۹۶مهأأر ۱۷در ( ص)رسأأو اکأأرم 

داع کرااي پاکستان ه زیرعمل جراحي قلب دارفاني را و
.  روحش شاد و یادش ماندگار. گفت
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نقش والدین در تربیت فرزندان

عبدالرزاق دهـواری-عبدالرزاق حسن زهی 
طلبه فعلی مدرسه تعلیم القرآن شورشادی زاهدان

✍

یکي از دغدغه هاي بسيار مهأم کأه خأانواده هأا هميشأه در 
دانشأان طو تاری  با آن گرفتار بوده اند تربيأت صأحيح فرزن

زیرا فرزندان هر ملأت و جامعأه آینأده سأازان آن . بوده است
س اگر تربيأت وتعلأيم آنهأا صأحيح باشأد پأ. جامعه هستند

عتر جامعه اي پيشرفته و فرهنگي غني خواهيم داشت و سأری
.  مي توانيم راههاي رشد و بالندگي را بپيمایيم

رآن کودکان را ميتوان یک نوار خالي مثا زد که ميتأوانيم د
اي ايزهاي مفيد جایگزین کنيم و یا آنرا پأر از موسأيیي هأ

ري همينقور ذهن کودکان آماده بأراي یأادگي.  ناجایز بکنيم
و بهتأأرین . ايزهأأاي خأأوب و بأأد خأأانواده و اجتمأأاع اسأأت

. موقعيت براي تربيت صحيح فرزندان ایام کودکي است

بيه کودکان را نيز ميتوان به جوانه اي تازه سأر بأر آورده تشأ
بت و کرد که براي رشد و ترقي و مثمر ثمر شدن نياز به مراق
. رددمحافظت دارد تا بتواند به درختي ثمر بخأش تبأدیل گأ

همه به مهم تر ازخاک و آفتاب وهدرخت  براي رشد به آب 
سأيدگي باغباني نياز دارد تا با دلسوزي و تدبير و حکمت به ر

نأار آن همينقور نياز کودکان به تعليم و تربيأت و در ک. کند
يأوي معلمي دلسوز است که بتواند در تمام مراحل زندگي دن

.و دیني آنها را راهنمایي کند

يأر دین اسالم با هدیه گرانیدر خویش آن قانون نامأه بأي نظ
توانسته اسأت راهکارهأایي بأي مثأل و وجود آنح رت 

زیأأرا در اسأأالم . ماننأأد بأأراي تربيأأت فرزنأأدان ارائأأه نمایأأد
همانقوري که پدر و مادر بر گأردن فرزنأدان حیأوقي دارنأد 
یأت فرزندان نيز بر گردن والدین حیوقي دارنأد کأه بایأد رعا
.  اشندشوند تا بتوانند زندگي سرشار از مهر ومحبت داشته ب

اشخاص شأروع قبل از ازدواج برنامه ریزي هاي قرآن از زمان 
و بأا ت أرع و زاريآنان تعليم ميدهأد کأه بایأد و به ميشود 
د تأا صالح باشو اولد از رب ذوالجال در فکر همسر استعانت 

بْ رَبَّنَأا هَأ) خنکي اشمان وي قرار گيرند آنجا که ميفرماید 
(لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّیِينَ إِمَامًا 

فرزندانهمچنين احادیث نبوي راهنمایي مي کنند تا 

یأد ميفرماداشته باشأيم انااأه رسأو گرامأي نيکویي 
ا هرگاه قصد نزدیکي باهمسر خأویش را داشأتيد ایأن دعأا ر

ه (تنأااللهم جنبناالشيقان و جنب الشأيقان مأا رزق)بخوانيد 
. بخاريه مسلمه ترمذي

را ازما دور گردان و آنچه به ما عنایأتبارالها شيقان : ترجمه
ن خداوند بأه برکأت ایأ. ميفرمایي شيقان را از او دور گردان

ا این جاز .  دعا فرزندشان را از اثرات شيقان محفوظ مي دارد
ز معلوم ميشود تربيت فرزندان از زمان وجود آنها در رحم آغا

. مي شود
«  حیوق فرزندان بر والدین»

ان در بعأد از تولأد گفأتن اذبر والدین یکي از حیوق فرزندان 
ز قبأل اتأا اینکأه در گوش اپ ميباشد و اقامه گوش راست 

و در . رسيدن دعوت شيقان به او دعوت رحمأن بأه او برسأد
بأراي سنت عیيیه را بجاي بياورد یعني گوسفنديهفتم روز 

ند و ایأن فرزند دختر و دو گوسفند براي فرزند پسر قرباني ک
بأا وخود شکریست براي نعمتي که به آنها عقا شأده اسأت 
. عیيیه فرزند خود را از آفات و حوادث در امان نگه مي دارند

کأأه ميخواهأأد هرکسأأي : در جأأایي ميفرمایأأدعالمأأه قأأاري 
راي او فرزندش در بزرگسالي نافرمان نشود به هنگام طفلي بأ

مهأم از مأوارداست و یکي عیيیه مستحب البته . عیيیه کند
کأو در بحث تربيت فرزندان مسمي کردن آنهأا بأه اسأامي ني

اسأم را بأهفرزنأدانتان : ميفرماینأداکرم پيامبر . ميباشد
د تأرین اسأم هأا نأزد خداونأکنيد و محبوب انبياء نامگذاري 

ان ذمه والدین ازحیوق فرزنأداست؛  بر عبداهلل و عبدالرحمن 
تم ختنه کردن پسر ها ميباشد که بهترین موقأع آن روز هفأ

. است
«  تربيت ایماني»

تربيأأت ایمأأاني از زمأأان لأأب گشأأایي آغأأاز ميشأأود وکلمأأه 
ه اولين ايأزي باشأد کأه بأه او آموختأ( ل اله ال اهلل)توحيد
. ميشود

او کلمأة صأبيانکمافتحوا علي : )( ص)بنابر گفته نبي اکرم 
ميشأود یعني اولين ايزي که به آنها تعليم داده( اهللال لاله 

ي در تأا بتوانأد زنأدگ. باشأد( الأه ال اهللل )گفتنبراي سخن 
.  توحيد داشته باشدو براساس این کلمه عظيم جهت 
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گأر تعليم دادن و آگاه ساختن آنان از احکامات قرآن یکأي دی
ا از حیوق فرزندان بر والدین ميباشد تا راههأاي خيأر وشأر ر
تشخيص داده وعامل بأرحال  و بأاز آمأده از حأرام شأده و 
زندگي آرام و نيکو زیأر سأایه اسأالم نأاب محمأدي داشأته 

.  باشند
رآن در احياء العلوم خودبه اینکه کودکان را ق( رح)امام غزالي 

مجيأأد و احادیأأث نبأأي اکأأرم و واقعأأات بزرگأأان و بع أأي از 
. احکامات دیني تعليم داده شوند توصيه نموده است

والدین درتربيت صحيح وادب کأردن فرزنأدان خأود از هأيچ
( ص)پيأأامبر اکأأرم ورزنأأد انانچأأه کوششأأي نبایأأد دریأأغ 

وب پدري به فرزندش هدیه اي بهتر از ادب خهيچ : ميفرمایند
. نداده است

از والدین موظفند فرزندان را از رفتارهاي بد و پرخاشأگري بأ
.  دارند که در ذیل به اند مورد اشاره خواهد شد

«  دکودکان باید از آن ها بز حذر داشته شونعادت هایي که »
صألت پيامبر اسالم دروغ گویي را یکي از خزیرا : دروغگویي.۱

ازدروغ : وفرموده انأد. هاي اهار گانه ي منافق قرار داده است
و جدا پرهيز کنيد ارا که دروغ بقرف گناه هدایت مي کنأد
گویأد گناه به جهنم مي کشانده شخصي کأه پيوسأته دروغ ب

و باشأد بأالخره نأزد اهلل کأذاب و دروغگأدروغگویي ودنبا  
.  شودنوشته مي 

کأان از خصلتهاي زشتي که در بسياري از کودیکي : دزدي.2
ر دیده مي شود بواب بازي گوش بودنشان دزدي است کأه اگأ
همان ابتداي امر جلوي آن گرفتأه نشأود پيامأدهاي جبأران 

هأا لزم اسأت کأه از خانواده .  ناپذیري در پي خواهد داشت
ح ابتدا دزدي را در ذهن کودکأان یأک خصألت کثيأف وقبأي

حیوق شهروندي را بأراي و اهميت عنوان کرده وامانت داري 
آنأان در د الهأي را کنند و محبت و اميد و خأوف آنها بيان 
.  برویاند

دیگأر استعما الفاظ رکيک و زشت یکي: و بدگویيفحش .3
که از از خصلت هایي هست که بيشتردر فرزندان خانواده هایي

ودوعامل را مأي . دین وفرهن  عیب مانده انده دیده مي شود
توان بأه عنأوان عوامأل عمأده در بأروز انأين خصألتي در 

ا اوليا و بزرگان خانواده این الفاظ زشت ر.۱. کودکان ذکر کرد
مجالسأت بأا .2. براي کودک و یا براي دیگران بکار مأي برنأد

ي را بأدگوی( ص)پيأامبر . افراد فاسد و بدگو و همراهي با آنان
ق سباب المسلم فس)مذمت نموده و در این مورد فرموده اند  

ق و بأدگویي بأه مسألمان فسأ( صحيح بخاري( )و قتاله کفر
. قتا با او کفر است

ایأأن خصأألت بيشأأتر از : بأأي بنأأد وبأأاري و ویلگأأردي.4
زندان سا به بال شروع مي شود زیرا با بالغ شدن فر۱۵سنين

گأرش وهمنشيني با افرادي غير از افراد خانواده باعث تتيير ن
و خود باوري وخودبيني در جوانأان شأده و تتييأرات اشأم 

ریأزيگيري در زندگي آنها رخ مي دهد اگأر والأدین برنامأه 
کأه گاها دیده مي شأودنداشته باشند آینده ي فرزندان براي 

نا شده بعد از این ایام کودکان با فرهن  هاي کثيف غربي آش
ه و بقرف آنها ميالن پيدا کرده وخود را شأبيه آنأان قأرار داد

والدین کودکان خود را در ایام کأودکي بأا احکامأاتاگر . اند
اسالمي وفرامين الهي آشنا نمأوده انأدوکودک بأا آنهأا انأس
حاصأأل کأأرده اسأأت پأأس آنهأأا در ایأأن وقأأت بأأراي تربيأأت 

.  اولدشان داار مشکل نخواهند شد

هأا و که  کودکان سأرمایه هأاي گرانباین را بگویيم در پایان 
ه آینأده اميد هاي آینده هستندکه با تعليم و تربيت صحيح ب

سازان مبد ميگردند وگأوي غلتأان  زنأدگي فأردا دردسأت
افرادي کودکان امروز خواهد بود بيایيم با تربيت صحيح آنان

.فرهنگي و سالم تیدیم جامعه بکنيم
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ارسالن سپاهی–یونس درازهی ت کدعوت؛م گتدریجیام 
زاهدان-طلبه فعلی مدرسه تعلیم القـرآن شورشادی 

✍

 ي خأود سنت خداوند بر این است که بعد از خلق آسمان ها و زمين و مابين آنها موجودي را از گِل بدبویي بيافرینأد و آن را بأا نفخأه
.بياراید و بدان عزت و کرامت بخشد و آن را جانشين خویش سازد

راي آگأاه بأ( ع)پس فرستادن انبياء . خداوند متعا بعد از آن که انسان را آفرید ه علم آنچه را که به آن نياز داشت را نيز به او آموخت
.  ساختن انسان به آنچه که نيازش بود و دعوت بسوي نور هدایت آغاز شد

دعوتمفهوم 
م قبل از هر ايز باید فهميد که لفظ دعوت داراي معنأاي عأا
ه است دربرگيرنده ي معأاني متعأددي مي باشأد و منحصأر بأ

همانگونأأه کأأه در اذهأأان عمأأوم ! موعظأه و نصأأيحت نيسأأت
م پروریده شده است هریک از موعظه هاي جهاد ه تعليم و تعل

ر که هأ: را مي توان بخشي از دعوت قلمداد نمود و گفت....  و 
یک از این شعبه ها با دعوت رابقه ي عموم و خصوص مقلأق
دارند و هر یک مناسب با شرایط و حالت آن مکأان صأورت 

التي وقل لعبادي ییو: )گرفته و اجرا مي شوند؛ به طور مثا
راي ب! بگو اي پيامبر»: ترجمه-بني اسرائيل ۵3-(هي احسن
بأه )کأه انان سخني بگویند( در پاس  به کفار)بندگانم که 
«بهتر باشد( اعتبار اخالق

د بأا در این آیه مبارکه مسلمانان از تشدّد و گفأتن کأالم تنأ
ه کفار منع شده اند و مراد از آنه این است که بدون ضرورت ب

.آنها سختي روا داشته نشود
در خيلي از موارد به وسيله موعظأه و در خيلأي از مأوارد بأا 

فأر را مجادله صحيح و بع ي مواقع با قتا مي توان شوکت ک
متلوب و عزت اسالم را غالب کرد اما کوتأاهي و سأهل انگاري
در هر یکي از شعبه هاي دعوت مي تواند زیان هاي عظيمأي را
ه براي اسالم ناب داشته باشد پس صأاحبان اصألي دعأوت بأ

هستند و افأراد ایأن امأت؛ بالخصأوص( ع)سوي حقه انبياء 
. رده اندنيز این امر را به ارث ب( ع)علما از حيث نيابت از انبياء 

ین را در احياي ا( ع)پس ضرورت بر این است که روش انبياء 
.برندامر بصورت عملي به کار 

پيامبرانروش و آداب دعوت 
د باید دانست که دعوت بایسأتي همأراه بأا خيرخأواهي باشأ
وع بقور مثا اگر شخصيه فردي دیگر را در یأک امأر نامشأر

دید و آن شخص را از روي عنأاد و مچ گيأري منأع کأرده آن 
مأل شخص نه تنها از آن عمل باز نمي آید بلکه براي انجأام ع

خداونأد متعأاه ح أرت موسأي و . قبلي اش اصرار مأي ورزد
را بأا اینکأه فرعأون از روي کفأر و سرکشأي بأه (  ع)هارون 

يِّنًأا فَیُولَا لَأهُ قَوْلًأا لَ: )نهایت گمراهي رسيده بوده امر فرمودند
بافرعون سأخن نأرم بگویيأد »44طه ( یَخْشَىلَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ 

«شاید بفهمد یا بترسد
تور بأه سأخن گفأتن بأا نرمأي دسأمتعا در اینجا خداوند 

ه به همأين شأکل بأود( ع)همچنين دعوت سایر انبيا . دادند
ا با اینکه اکثر عمر مبأارک خأویش ر( ع)ح رت نوح . . است

بجوادر دعوت الي اهلل سپري کردند در حالي که قومش در 

مانا ه)»إِنَّا لَنَرَاکَ فِي ضَلَاٍ مُبِينٍ »: خيرخواهي اش مي گویند
جأا  ح أرت در ایأن ( ما تو را در گمراهي آشأکار مأي بينيم

که از اسوه هاي صبر و اخالق براي داعأي هسأتند در ( ع)نوح
لَةٌ قَاَ یَأا قَأوْمِ لَأيْسَ بِأي ضَألَا»: میابل جواب آنها مي فرمایند
اي قوم مأنه مأن )۶۱اعراف« الْعَالَمِينَوَلَکِنِّي رَسُوٌ مِنْ رَبِّ 

( ي باشمگمراه نيستمه بلکه رسو و قاصد پروردگار جهانيان م
. تبا جوابي نرم به قوم خویش مي فهماند که خيرخواه آنهاسأ
د و افرادي که در میابل داعي قرار مي گيرند گونأاگون هسأتن
ر قبال در مورد این که شرایط دعوت نيز گونأاگون اسأت ذکأ

دند نيز در مورد کفار انين امر شأ( ص)پيامبر اسالم . کردیم
جادلأه م« عَلَيْهِمْیَا أَیُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِیِينَ وَاغْلُظْ »
بأا با کفار و منافیين جهاد کن و بأا آنهأا( ص)اي پيامبر )۹

ي در حالي که در آیه قبلي ح رت موسأ( تندي بر خورد کن
ر دستور به گفتن سأخن نأرم بأا متکبأ( ع)و ح رت هارون 

پس اخأالقِ دعأوت. عصر خویش که فرعون باشد داده شدند
ظه بستگي به موقعيت آن دارد و مي توان اخالق دعوت و موع

ر تأدبيبأا همأين . را با اخالق دعوتِ جهاد از هم تفکيک کرد
ي گأام حکيمانه و تعليم الهيه پيأامبران توانسأتند در مسأير

بگذارند که صأراط مسأتیيم اسأت و قأوم خأویش را نيأز در
ياء همين مسير سوق دهند و کسانيکه خویش را راهرو راه انب

مي پندارند و بر آن نيز ادعا دارنده شأيوه و روش نيأز همأين
است پأس در تمأام ابعأاد دعأوت و بأراي پيشأبُرد آن بایأد 

. شيوه اي نبوي را بکار برد

آندرمان و راه علت ترک دعوت 
یکي از امأوري کأه جامعأه اسأالمي از آن مي نالأد و آن را از 
هدف اصلي رهانده استه فرقأه گرایي و ظهأور فِأرَق جدیأد و 
همچنين اختالف در ميان علماء است که آنهأا را از مسأيري 
ه که کما حیه باید طي شوده تا اندازه اي فاصله داده اسأت کأ
ت هر یکي در پي ترویج فرقه و نظریات شخصي خأویش اسأ
ه بلکه که اینگونه مجادلت و مباحثات نه تنها مثمر ثمر نبود

نان دین اسالم در ا. وقفه اي بر دعوت صحيح ایجاد مي کنند
لحظات حساسأي قأرار دارد کأه افأراد مشأمو آن در حأا 

رادي آنها متلوبيت از ناحيه کفار قرار گرفته و نياز دارند که اف
در حالي کأه افأراد صأاحب . را متوجه هدف اصلي خود بکند

امر خودشأان نيأز از امأر صأحيح فاصأله دارنأد و خودشأان 
گر را مورد مشتو یکدیگر هستند و با انان کلمات تند یکدی

ل  میابأآنأرا در ( سبحانه و تعالي)هجوم قرار مي دهند که اهلل 
ابِالْکِتَوَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ »: نيز منع کرده استیهود 
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مجادله نکنيد با اهل کتأاب )44طه « بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا 
ه صأحيح البته ناگفته نماند ک)( مگر با روش صحيح و بهتر

نجأا و در ای( و بهتر بودنش بستگي به حالأت منأاظره دارد
خداوند متعا روش دعوت را به امت مي آموزانأد کأه اگأر 

اسأب نياز به مجادله با اهل کتاب شد با روش و اسألوبي من
م با آنها مجادله کنيد که روش خوب هم با دلیل است و ه
یأل با اخالقه اخالقي که طرف میابل متمثر گردیده و بأا دل

این روش مجادله با اهأل(. اگر طالب حق باشد)قانع گردد 
التر و کتاب است اما روش مجادله با مسلمانان باید خيلي ب

ید تمأام ابتدا با.  با روشي بسيار خيرخواهانه تر صورت گيرد
پس مراحل صورت گيرد و اگر دیگر مرحله اي باقي نماند س

بِيلِ رَبِّأأکَ بِالْحِکْمَأأةِ »منأأاظره صأأورت گيأأرد  ادْعُ إِلَأأى سأأَ
۱2۵اسأرا «  أَحْسَأنُوَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ 

ت نيکو بخوان بسوي پروردگارت با سخناني پخته و نصيح)
وق در آیأه فأ( و مجادله کن با آنها به نحوي که بهتر باشأد

مراحأأل دعأأوت بيأأان گردیأأد کأأه ابتأأدا بایأأد بأأا روشأأي 
خيرخواهانه به سوي حق دعوت داده  و در آخر بأا روشأي 

اما متاسفانه مجأادلت رایأج امأروزه بأا. نيکو مجادله شود
انان روشي صورت مي گيرد کأه اگأر طأرف میابأل قصأد 
. قبو کردن حأق را داشأته باشأد از آن گریأزان مي شأود
جأود ناگفته نماند که مجادلت صحيح نيز در این عصأر مو

است و سخن ما از اکثریت مي باشد کأه همأين روش بأين
منأاظرات صأحيح. انسان با دعوت اصلي فاصأله مي انأدازد

( اما با رعایت شرایط آن)خود دعوت بشمار مي آیند 
دم اسباب ع( رح)عالمه مفتي محمد شفيع عثماني ح رت 

ه تمثير اصالح و دعوت را در این زمان دو ايز بيأان فرمأود
ور اینکه قلوب مردم به علت فساد زمانه و کثأرت امأ. ۱: اند

حرام عموماً سخت و از آخرت غافل شده اند و توفيق قبأو
عموماً از انجام وظيفه امر به معأروف . 2.حق کم شده  است

عوام.و نهي از منکر و دعوت به سوي حق غافل شده است
بجاي خوده احساس این ضرورت در ميان علمأاء و صألحاء 
ه هم خيلي کم شده است و این تصور غالب شأده اسأت کأ
فیط اصالح اعما خویش کافي است اگر اأه اولً همسأره 

.اشندببرادرانه  دوستان و احباب به هر گونه گناهي مبتال 

ترک دعوت عواقب 

ه که انجام امورات انسان را به کما مي رسأانده بأهمانگونه 
اگأر آن امأره .  همان اندازه ترک آنها باعث ضأعف مي شأود

يأر امري فراگير باشد پس عیوبت آن به همأان انأدازه فراگ
انجام دادن دعوت اسالمي اگر اه وظيفه تأک . خواهد شد

دین تک افراد امت به شمار مي آیده عالوه بر آن باعث ترقي
ود مبين اسالم مي گردد و اگر از این امر فاصأله گرفتأه شأ

وزه کأه امأرهمانگونه فتوحات اسالمي نيز منیقع مي گردد 
( رح)امأأام سأأيد ابوالحسأأن النأأدوي . مشأأاهده مي شأأود

(ص)رسوکنار بعثت ح رت در خداوند :مي فرمایند

را نيز به کار دعوت مبعوث کردنده تا هأم در حيأات وامتش 
ه بعد از ارتحا ایشان تا قيامأت ایأن مسألوليت را بأه عهأد

(  منأداي اسأال)بگيرند و جهانيان را به سوي حق فرا خوانند 
روایأت ( رض)از ح أرت عایشأه 4004در سنن ابن ماجأه 

ه امر ب:شنيدم که فرمودند ( ص)شده است که از آن ح رت 
معروف و نهأي از منکأر کنيأد قبأل از اینکأه دعأا بکنيأد و

(.دهمانگونه که امروزه مشاهده مي شو)دعایتان قبو نشود 

دعوت عذاب هاي دنيوي را نيز در بأر دارد کأه در ایأن ترک 
ح رت حذیفه بن یمأان از آن. صورت دعا کارساز نمي شود

اتأي سوگند به ذ: روایت مي کنند که فرمودند ( ص)ح رت 
که جانم در دست اوست باید امر به معروف و نهأي از منکأر

د نزدیک خواهد بأود کأه خداونأ( در غير این صورت)بکنيده 
بأراي نجأات )عذاب خود را بر شما فرود آورد و آن گاه شما 

به درگاه خدا دعا مي کنيد و دعأاي شأما مأورد قبأو ( خود
.  واقع نگردد

ه هر اندازه اي که از دعوت اسالمي فاصأله گرفتأه شأود بأبه 
.  همان اندازه از شمن و شوکت اسالم ناب کاسته مي شود

بأر بي توجهي به امر دعوته نا آگاهي نسبت به اسأالم را در
کأه و اگر بر ادوار تاری  نظر افکنده شود پأي مي بأریم. دارد

بأه . تعلت سربلندي امت بر پا داشتن این امر الهي بوده اس
تأا عنوان نمونه صالح الدین ایوبي در زمأاني کأه مسألمانان

اندازه اي غافل از این امر بودنده همت والي خود را در اذهان 
اشده آنان پرورانيد و توانست با دعوت بزرگ که جهاد مبين ب

عزت از دست رفته مسلمين را دوبأاره در خأاک فلسأقين و
ز ایأن همچنين نمونه هاي دیگري ا. سایر نیاط عالم بال ببرد

قبيل ابرمأردان در تأاری  اسأالمي یافأت مي شأود کأه اگأر 
مأا ا. بخواهيم به آن بپردازیم خود مبحثي مفصل خواهد شد
يأا هنگاميکه از این امأر مهأم فاصأله گأرفتيم و دلبسأته دن
ته و گشتيمه هدف نيز تتييأر کأرد و فتوحأات منیقأع گشأ

انان به عنوان مثاه خاک هایي که مسلم. متلوبيت حاکم شد
ر آنها را با خون خود به دست آورده بودند و اسالم را غالب بأ
ادیان و مذاهب  گردانيدنده با تأرک ایأن امأر و تتييأر روش

... !اندلس و : صحيحه از دست مسلمانان خارج شدند مانند

جهأاده موعظأهه تعلأيم و )ترک این امر به هر روش که باشد 
هم عذاب الهي را در بر دارد و هم ذللت دنيوي و ....( تعلم و

. اخروي که خود قهر الهي به شمار مي آید

ای غنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز 

خیز غـــمان به تاراج ، ما رفـت کاشانه 

خـیز اذان بانــگ از نالـه مــرغ چــمن از 

گــرمی هنــگامه آتــش نفــسان خیزاز 
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نصایح ارزشمند برای طالب ارجمند
(مدیریت محترم مدرسه دارالقـرآن سـراوان)در گفتگو با موالنا اســحاق ســپاهی ️◀

با عرض سأالم خأدمت شأما اسأتاد بزرگأوار مولنأا اسأحاق 
ار سأپاهي ؛ از وقتأأي کأه بأأراي گفتگأو بأأا مأا گذاشأأته بسأأي

ترقي به عنوان اولين سوا ميخواهيم از اسباب. سپاسگزاریم
. مدرسه دارالیرآن سراوان بدانيم

ه مهم ترین سبب پيشرفت و ترقي مدرسه دارالیأرآن بأ❓
نظر شما اه ايزي بوده است؟

از السأالم علأيکم؛ در ابتأدا بنأده:مولنا اسحاق سپاهي✅
مجلأه نسأيم)تالشهاي شما عزیزان بأراي تهيأه ایأن مجلأه 

ت و تشکر ميکنم و از این کار زیباي شأما ابأراز رضأای( اسالم
. خوشنودي دارم

در پاس  به سوا او شماه بأه نظأر بنأده مهمتأرین سأبب
موفیيأأت مدرسأأه دارالیأأرآن سأأراوان ه سأأرلوحه قأأرار دادن 
آموزش قرآن و کالسأهاي روخأواني و حفأظ قأرآن و برنامأه 

ن همچنين اتحاد و صميميت بأي. ریزي در این مورد ميباشد
مدیر و مدرسين و همکاري و همفکأري در امأور آموزشأي و 

درسأه تربيتي توسط همه اساتيد در ترقي و پيشأرفت ایأن م
.بسيار موثر بوده است

اثر با توجه به مقالعات خویش ه از اه کتبي بيشأتر متأ❓
شده اید براي طالب پيشنهاد مي کنيد؟

علي کتابهاي عالمه سيد ابوالحسن: سپاهيمولنا اسحاق ✅
( حفظأه اهلل)که توسط مفتي محمدقاسم قاسمي ندوي 

را براي و مولنا عبدالیادر دهیان ترجمه شدهه بيشترین تاثير
. بنده داشته است

زیأابي همچنين پيشنهاد ميشود کتاب نبأرد ایأدئولوژیک ه ار
تمدن غرب ه خود را دریابيأد ه آئأين زنأدگي ه صأحنه هأاي 
د از تکان دهنده در تاری  اسالم ه نگاهي بأه تأاری  ایأران بعأ
ان اسالم ه تزکيه و احسان ه تحفة العلماء ه هدیه اي به خواهر

مأورد مقالعأه قأرار( تاليف مولنا عاشق الهي بلنأد شأهري)
.گيرند
يت با توجه به گذشته درخشان بلواستان و وجود شخص❓

؛ اه هاي برجسته علمي که خدمات دیني بسياري داشته اند
عواملي را سبب رشد و برخواستن مجدد انأين شخصأيت

هایي از بين طالب کنوني مي دانيد؟
ماي تاری  بلواستان گواه است عل: مولنا اسحاق سپاهي✅

برجسته ي آن که خدمات ارزنده اي انجأام داده انأد ؛ در دو 
عنأي بُعد علمي و معنوي داراي کما و شایستگي بوده اند؛ ی

هم عالم ششریعت در علوم معیو و منیأو بأوده انأد و بأر 
عموم مردم زمان خودشان تسلط علمي داشته انأد و هأم در 

د آنهأا مأور. بُعد معنوي اهل عرفان ه اصالح و تزکيه بوده انأد
اعتماد قاطبه مردم زمان خودشأان بودنأد و در آن زمانأه بأه 
خوبي درخشأيده انأد و خأدمات فراوانأي انجأام داده و آثأار 

اه طالب عزیز ما نيز ه امأروز ر. ماندگار از خود به جا گذاشتند
.و رمز موفیيت آنان در اهتمام به این موارد هست

شأما از شأأاگردان خأأاص و برگزیأأده مولنأأا عبأأدالعزیز ❓
ه بوده اید؛ ميخواهيم از زبان شما با شخصيتساداتي 

عه فعاليت ها و خدمات ارزنده دیني و فرهنگي ایشان در جام
.آشنا شویم

ن سا با توجه به اینکه بنده اندی:مولنا اسحاق سپاهي✅
ا رافتخار همراهي و شاگردي مولنا عبأدالعزیز سأاداتي 

ق داشته امه ایشان یکي از علماي برجستهه متّبأع سأنته حأ
ه بأا گوه نترس ه مردمي و بسيار متواضع که بأر زنأدگي سأاد
و امکانات اندک قانع بودند و اکثر اوقات خأود را بأه تأدریس

راني یأا زنگيان یا تبليغ و سأخن–تعليم در دارالعلوم سراوان 
. فيصله شرعي و حل و فصأل اخأتالف مأردم مشأتو بودنأد
ر ایشان با بدعات و رسومات قومي و محلي و شأرکيات کأه د
ان آن زمان رایج بود به شدت مبارزه کردند و دارالعلأوم زنگيأ

سراوان که هم اکنون یکأي از مأدارس قأدیمي و مشأهور –
ا بلواستان است ه با مأدیریت فرزنأد ارجمنأد ایشأان مولنأ
لنأا عبدالصمد ساداتي فعاليأت ميکنأد و یادگأار مانأدگار مو

.عبدالعزیز ساداتي مي باشد
به نظر شما براي ارتیاي سقح علمي و فکأري طأالب و❓

اتي دانش آموختگان علوم دیني اه باید کرد و جه پيشنهاد
دارید؟
عصر با توجه به اینکه عصر کنوني: سپاهيمولنا اسحاق ✅

ب سواد ه دانش ه اینترنت و شبکه هاي اجتماعي است ه طأال
عزیز ما عالوه از کسب علم و دانش در مدارس علأوم دینأي ه 
همزمان باید در مأدارس دولتأي و دانشأگاه هأا مشأتو بأه 

بت بأه و نسأتحصيل باشند تا سبب ارتیاي سقح علمي شود
ر مأردم نيأز د. عموم مردم باید عالم ترین و دانأاترین باشأند

ر میابل علم و دانش و عمأل مخلصأانه تسأليم ميشأوند و سأ
.تعظيم فرود مي آورند

ي دیني مردم سراوان را اگونه ارزیاب–وضعيت فرهنگي ❓
ميکنيد؟

اوضاع علمأي ه دینأي و اجتمأاعي : مولنا اسحاق سپاهي✅
عا مردم سراوان با توجه فعاليت دوازده مدرسه علوم دیني ف
و و شبانه روزي و مرکز جماعت تبليغ کأه در زمينأه اصأالح
ین تزکيه غموم مردم فعا مي باشد و همچنين فعاليت انأد
اننأد دانشگاه با رشته هاي متنوع و دبيرستان هاي مأوفیي م
اري با دبيرستان نمونه شهيد مقهري که در سا تحصيلي ج
گأر قبولي هفده نفر در رشته پزشأکي خأوش درخشأيد و دی
ت و دبيرستان هاي موفق ه به لقف خداوند رضایت بخش اسأ

متوليان فرهنگي جامعه اعأم از قشأر حأوزوي و دانشأگاهي
.جهت بهبود اوضاع سراوان نیش بسزایي دارند

ن اما مشکل اقتصادي و امرار معاش مردم به خاطر بسته بأود
مرز و عدم برنامه ریزي درسأت بع أي عوامأل و سأازمانهاي 
ایتذیربط مشکل مهم مردم سراوان است که ان شاءاهلل با در
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نصایح ارزشمند برای طالب ارجمند
(مدیریت محترم مدرسه دارالقـرآن سـراوان)در گفتگو با موالنا اســحاق ســپاهی ️◀

ن و استفاده صحيح و مناسب از نعمأت مأرز توسأط مسألولي
مربوطه ه اميد است تا حدي از ایأن مشأکل معيشأتي مأردم

.کاسته شود
از اساتيد شأما در دارالعلأوم مولنا ابراهيم دامني ❓

عالم حیانيه ایرانشهر بوده اند؛ از خصوصيات و شخصيت این
. رباني براي ما بيان کنيد

ده که بنمولنا ابراهيم دامني :مولنا اسحاق سپاهي✅
يد مدت شش سا در دارالعلوم حیانيه از مح ر ایشان و اسات
کأاري بزرگوار دیگر استفاده نمودم ه یکرنگي و عدم سياسأي

ي در امور دیني ه حیگویي و صداقت و نداشتن طمأع از کسأ
ایشان داراي منقأق قأوي در دفأاع از مأذهب و عیيأده . بود
.بودند
انگيزه شما از تاسيس دارالیرآن و اسأم گأذاري بأا ایأن ❓

عنوان اه بود؟
اليت انگيزه تاسيس دارالیرآن و فع: سپاهيمولنا اسحاق ✅

ا در محور قرآن و نام گذاري با این عنوان این بأود کأه مولنأ
گيانزماني که در دارالعألوم زنأسيأدعبدالعزیز ساداتي 

در خدمت ایشان بأودمه هميشأه تاکيأد و توصأيه بأه فعأا 
نمودن شعبه قرآن در مدرسأه داشأتند و نيأز مولنأا مفتأي

کأأه در بنأأأأد روحانيأأت ( حفظأأه اهلل)محمدقاسأأم قاسأأمي 
جوید ه اکثر توصيه و سفارش در مورد تایأشان بودممشأهد با 

قرآن و آموزش صحيح قرآن در مدارس داشتند و این ذهنيت
ني براي بنده به وجود آمد که دارالیرآن را جهت تعليمات قرآ
.مخصوصا در میقع ابتدایي و میدمات تاسيس و فعا نمای
ثأر همچنين با تجربه ثابت شده و مشاهده گردیأده اسأته اک
ده اند ه مدارس که تنز پيدا کرده اند و ت عيف یا تعقيل ش

در اثر کم مهري و کم لقفي در حق قأرآن و عأدم اهميأت و 
دقت کافي در فعا نمودن کالس هأاي آمأوزش قأرآن بأوده 

. است
کأت اکنون نيز مدارسي که فعاليت اشأمگيري دارنأد بأه بر
.فعا بودن کالس هاي قرآن و حفظ این مدارس بوده است
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چنأان رو پيروان دین اسالم به عنوان دیني که بيشترین گرونده از سایر ادیان و مکاتب را دارد ه و هم
ه هأاي معمولً افرادي که آشنایي بادین اسالم نداشته انده پس از آگأاهي از آمأوز.  به افزایش هستند
ود و انسان ساز این دینه آن را آئيني کامل و جامع براي سأعادت دنيأا و آخأرت خأمتعالي ه منقیي

ي درمأورد اما در این ميان کساني هستند که از قبل نظرات منفأ. مي یابند و به اسالم مشرف ميشوند
وشأن آن اسالم داشته و حتي عليه اسالم  فعاليت داشته انده اما در نهایت در برابر حیانيت و منقأق ر

خيأر نيأز از اینگونه افراد در طو تاری  بسيار مي توان یافت و در سالهاي ا. سر تعظيم فرود آورده اند
تهاي اند سالي است که به دليل حمأالت تروریسأتي تروریسأ.نمونه هاي بسياري از آنها وجود دارد

د تکفيري اه در جهان اسالم و اه در کشورهاي غربي ه موج اسالم هراسأي و اسأالم سأتيزي تشأدی
ت و دولتها ه و رسانه هاي تندروي غربي به بهانة این حمالت ه همة مسلمانان را به خشأون. شده است

مانان بأوده تروریسم متهم مي کننده در حالي که بيشترین قربانيأان تروریسأم تکفيأري ه خأود مسأل
ا و رسأانه همتاسأفانه . در هر مذهبي و در هر جاي دنياه شما مي  توانيد تنأدروهایي را پيأدا کنيأد.اند

ا رادیو و تلویزیون غرب ه فیط همان یک درصد از تندروها را به مردم نشأان مي دهنأد و تأاثير آنهأا ر
اد  مسألمانان ملتأي حأق جوهصألح  طلأب و متعأ. بزرگنمایي مي  کنند و اغراق بيش از حد ميکننأد

یأن دیأن اگر غير مسلمانان  بيشتر آموزه هاي  اسالم را مقالعأه بکننأده بيشأتر زیبایي هأاي ا.هستند
.آسماني را  خواهند دید

نأه خأود با وجود همه  تبليتات سوء که عليه دین اسالم انجام ميشود ه  اگر پا بر روي تعصبات جاهال
  و بگذارند و آنها را کنار بزننده خواهند دید که اسأالم دینأي  زیبأاو بسأيار جأامعي اسأت کأه تأاری

ت کأه اسالم دیني اس. اسالم دیني است که کتاب بي مثالي همچون قرآن دارد.معيارهاي بزرگي دارد
ه اسالم به ما مي آموزد کأ.  دارد که رحمتي بر همه جهانيان است( ص)پيامبري اون محمد مصقفي

اسالم به شخص آرامأش درونأي و.در زمان رفاه و آسایش و در زمان سختي از همدیگر حمایت کنيم
اسأالم اسالم دیأن مهربأاني است. خرد عقا مي کند و زندگي را سرشار از خير خواهي و انسانيت ميکند

یني اسالمي د.دیني است که خير خواهي براي تمام بشریت ميخواهده اسالم دین رافت و رحمت است
ا درس اسالم دیني است که بشریت ر. است که براي تمام کار هاي روزانه ما و شما برنامه وقانون  دارد

نه با اسالم به عنوان آخرین و جامع ترین دی.مهرباني نسبت به هم نوعان خود و تمام مخلوقات ميدهد 
يشتري وجود همه تبليتات منفي عليه آن ه همچنان راه خود را به قلوب بشریت باز مي کند و تعداد ب
ان هأزاراز جویندگان راه حق  به آن گرایش پيدا مي کننده به طوري که روزانه شاهد مسلمان شأدن 

بشریتدین اسالم ناجي تمام . دین اسالمهدین اعتدا و صلح است .و زن هستيممرد 
.است

ردی بر اسالم ستیزان

دانشجوی رشته مشاوره  |عبدالغنی سپاهی  ✍
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تکرار اندیشه غربیان
دانشگاه سیستان و بلوچستان| علی سابکزهی  ✍

یليد خودباختگيِ فرهنگي ه مُدگرایي و ت: یکي از عوامل مؤثر در انحقاط جوامع اسالمي
گویأا جوامأع اسأأالمي . کورکورانأه از جامعأه ي خودشأيفته و خودباختأه غأأرب اسأت 

خوراکِ نمي خواهند براي نقق و کالم ه پيشرفت و ترقي ه اختراع و اکتشاف و پوشش و
و از خود اندیشه کنند و زحمت تفکر و برنامه ریزي را به جوامع غربي واگذار نموده انأد
فکأر آنها  تیليدي که خود مصداقِ خودباختگيِ فرهنگي اسأته دارنأد و اگأر انانچأه ت

نمایند آن هم  تکرار اندیشأه هاي دیگأران اسأت و بأا ایأن اندیشه هاسأت  کأه ژسأت 
یشأه و روشنفکري و اندیشمندانه را به خود مي گيرنده  حا آنکأه ایأن فیأط تکأرار اند

.استعیاید دیگران 

المي اگر به گذشته ي پرافتخار خود نگاهي گذرا بيندازیم همين جامعه و امّأت اسأحا 
یر را خواهيم دید که در برابر بزرگترین تمدّن ها و امپراطوري هايِ صاحب زَر و زور و تزو
ش و بي عدالتي گردن خم نکرده بلکه آنهأا را شأيفته و مبهأوت فرهنأ  و افکأار خأود

همين امأت و تعليمأات نأاب محمأدي اش بأود کأه زمأاني بشأریّت را از . ساخته است
پرستش مُردگانه اوب و درختانه اهارپایأانه  خورشأيد ه مأاه و سأتارگان بأه طأرف 

تم ها و عبادت پروردگار جهانيان رساند و نداي یکتاپرستي و وحدانيّت را در میابأل رسأ
یزدگردهاي زمانه باوجود اینکه اسباب تأنعّم و تن پأروري درميأان آنأان مأوج مأي زده 

بلکه به طنين انداز کرد و هرگز تسليم افکار غير توحيديِ  جوامع  زمان جاهليت  نشدند
یأت زمأاني کأه از هو. آن اعتیادي که با سرشت شان پيوند خورده بوده فخر مي ورزیدند

ردنأد و آنها سوا مي شده خود را با تفاخر تسليم شده در برابر رب کائنات معرفأي مي ک
....(  اهللُ ابتعثنا: )این انين بيان مي داشتند

ا ما آمده ایم تا شما ر. ما قومي هستيم که ح رت دادارِ مقلق  ما را مبعوث نموده است
.بياوریماز جورِ ادیانِ منسوخ شده به مسير عد و سراسر لقفِ اسالم راستين 

( ص)يآنها حالوت و شيریني اسالم را اشيده بودند و تاثيراتِ تعاليم ناب محمأد! آري
.نمودندرا در زندگي خود مشاهده کرده و آن را به بهترین شکل در جامعه پياده 

يّت ما بودیم که درس تهذیب و تمدن را با آموزه هاي آسمانيِ ناب اسالم بأه انسأان! آري
معرفأي مي کأردیم و زمأأاني حأرف او را در جهأأان بيأان مي کأأردیم و در برابأر دنيأأاه  

!سبحان اهلل. حکومتي واحد و عادلنه داشتيم

کجایيأد کأه عأزت ه ! اي مسألمانانامأا .همأاناسالم آن است و هيبت اسالم نيز ! بله
!؟هيبت ه شوکت و غيرتمان را دوباره به دست گيریم

تنها راه نجاتمان از این گذرگاه تاریک و پریشأان آن اسأت کأه هویأت و جأوهرِاکنون 
"غرب زدگأي"خوديِ خویش یعني اسالم را دوباره جان بخشيم و از این آفت خقرناک 

بأا اجتناب ورزیم؛ که اگر این انين شد کاميابيه سعادت ه فأالح ه رسأتگاري و عأزت
.ماست

گرا و را با گذشته اش و با آموزه ها و راهکارهایش ق اوت کنيد نه با مسلمانان مُأداسالم 
...خودباخته ي فرهن  منحطّ غرب

.اميد بازگشت فرهن  غني و ناب اسالميبه 
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ووحادتمسلم ن نحااج؛مظه اقتدار

طلبه فعلی اشاعت التوحید سراوان| عبدالحق سپاهی  ✍

رد حج ه مجموعه اي از مناسک معنوي و سراسر حکمت  است که مسلمانان از سراسر جهان براي تجدید ميثاق با معبود خأود گِأ
.  هم مي آیند

حج ه مظهر اقتدار ه عظمت ه وحدت و یکپاراگي امت اسالمي است و جمأع شأدن امأت مسألمان انأان تأرس و رعبأي در د 
تشأار رهبران کفر انداخته است که تمام سعي و تالش خود را براي کمرن  کردن این مراسم اسالمي بأه کأار مأي گيرنأد و بأا ان

.شبهات و سوالت اشتباه و غير قابل قبو سعي در ایجاد بدبيني و دور کردن مسلمانان از این فری ه الهي دارند

ا به فیيران مي گویند ارا به حج برویم در حالي که همسایه مان از گرسنگي ناي نفس کشيدن ندارد؟ بهتر نيست پولمان ر
هدیه دهيم؟ 

ت را مقأرح مشکل اصلي این قبيل افأراد کأه سأوالتي از ایأن دسأ: در پاس  به این شبهه واهي و سوا اشتباه باید بگویيم
.  دمي کنند دلسوزي براي فیيران و گرسنگان نبوده و نيست بلکه آنها با اصل دین اسالم دشمني و ستيز دارن

ق حکأم دین اسالم ه دین جامع و کاملي است و به فکر فیرا و نيازمندان نيز بوده است ه اگر ثروتمندان جامعأه اسأالمي طبأ
.  خداوند زکات اموا خود را پرداخت نمایند هيچ فیيري باقي نمي ماند

ه در بسيار جاي تاسف است که این افراد مترض این حس منفي را نسبت به افأراد عيأاش یأا توریسأت هاي خوشأگذران کأ
ين احساس مناطق گوناگون توریستي و سواحل زیباي غرب و شرق عالَم به اسراف و هوسراني مشتولنده به کار نمي برند و ان
مي کنأد و بدي را در قبا اینگونه افرادِ دور از حریم انسانيت ندارند اما وقتي که نوبت به حج مي رسد حس دلسوزي شان گُل

!سفر حج را باعث و باني این همه فیر مي دانند
دي مقرح کردن انين سوالتي بخاطر این است که هنوز فلسفه اصألي حأج را درک نکرده انأد و آن را صأرفاً یأک سأفر عأا

مل دیني در واقع فری ه حج به عنوان یک فری ه واجب باید همانند هر ع. شمرده اند در حالي که به هيچ وجه اینگونه نيست
.دیگر انجام شود و  موانع سياسي و اقتصادي نباید جلوي انجام این عمل مهم و واجب را بگيرد
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ژوئا  ۱۵متولاد ( ب  عربی محمد صالح غاالی)محمد صالح 
ول منال ی   بازیک  تانم ملای مصار و باشاگاه لنورپا۱۹۹۲

وی  ر پس، های هافب  هجومی و حملا  و. انگلستا  اس،
ویوگر راسا، باازی منکواد و ساابق  عضاوی،  ر تانم هاای

ل را مغاولو  العرب   بازل   چلسای   فنورنتنواا   رم و لنوپاو
گ  ملای  ر کارناما  خاو  ۳۳بازی و ۵۷صالح سابق  .  ار 
با گ  ۲۰۱۸محمد صالح  ر بازی مقدماتی جام جهانی .  ار 

باعث صعو  مصر ب  جام جهاانی پاس از ۹۵پوالتی  ر  قنق  
.سال شد۲۸

ه صالح ی  مسلما  اس، و معموال بعد از هر گ  ز   سجد
 ر یا  "طرفاداری". می کود و شکر خدا را ب  جا مای آور 

ز مصاحب  جال  ب  نقا  از  یلای منا   ر جزئناات جاالبی ا
زماانی کا  محماد صاالح  ر : زندگی محمد صالح می گویاد

مصر بازی می کر  از موزل پدرش  ز ی شد و محماد بارای 
. شا،ایوک   ر آ  شرایط کوار خانوا ه اش باشد ب  خانا  برگ

روز  ستگنر شد؛ باا وجاو  ایوکا  پادر محماد ۲ ز  پس از 
صالح می خواس، مراح  قاانونی را پنگناری کواد   محماد 
   رخواس، کر  ک  پرونده را کوار بگذارند و  ر عاو  با  آ

 ز  مبلغی پول  ا  تا زندگی اش را سر و ساما   هاد؛ او با 
فتا  آ  فر  کم  کر  تا ی  شغ  پندا کود؛ محمد صالح گ
اشت  بو   لن  ای  بو ه ک  می خواست  هم  فرص، زندگی  

.باشود

نهایی صالح گلز  مصری تنم لنورپول ک   یدار ننم محمد 
فوق العاا ه "آ اس رم"مقاب  تنم ۲۰۱۸لنگ قهرمانا  اروپا 

ظاهره شده بو  با  رخشش خو  باعث شد هاوا ارا  سار  
  پوش لنورپول را پس، سر خاو  بسانو و جهاا  را شانفت
  خو  کود  ای  ستاره گلاز  توانسا، آنچا  را کا  غنرقابا
  تصور تلقی می شد ممک  ساز  و  ر  یادار حسااس ننما
  نهایی لنگ قهرماناا  اروپاا  ر آنفنلاد بارای سار  پوشاا

پاس گ  ب  اسم خو  ثبا، کواد و پایا ۲گ  و ۲لنورپول 
.  تنمش باشد۲بر ۵گذار پنروزی 

ش اهمن، ای  شاهکار فراتر از مستطن  سبز اس، و  رخش
محمدصااااالح باا  عوااوا  یاا  مساالما  باعااث شااد 

  هاااااوا ارا  انگلنسی لنورپول سرو ه ای را  ر وصف  یا
( محمدصاالح)اگار او : اسالم زمزم  کوود با ای  مضمو  ک 

پودگ   یگر بزند ما  هام منخاواهم مسالما  شاوم   ما  
 ر مسجد بوشانوم چاو  او ( محمدصالح)منخواهم مث  او 
.ای  را  وس،  ار 

ر صالح ستاره مسلما  لنورپولی با  رخشاش خاو   محمد 
 ههاا مستطن  سبز تاکوو  توانست  همچو  مبلغی بازرگ

ار را نفر را مسلما  کود و او توها مبلغی اس، ک  ای  شااهک
.بدو  ایوک  موبری  اشت  باشد انجام  هد
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Darulquran.ir/ ؟ چه تعداد مسجد در جهان وجود دارد

ميليون مسجد در آن وجأود دارد امأا برخأي 4ميالدي درباره تعداد مساجد در جهان نشان مي دهد که حدود 20۱۶تا سا آمارها 
مسأاجد در جهأان در ميأان توزیأع . انأدهزار باب تخمأين زده 8۵0هزار تا سه ميليون و ۶00آمارها نيز این تعداد را سه ميليون و 
.کشورهاي مختلفه متفاوت است

مساجد در اندونزيآمار 
درصأد کأل مسألمانان ۱3کشور همچنين نزدیک به این . استبر اساس گزارش هاه کشور اندونزي بيشترین مسجد را در جهان دارا 

.هزار مسجد وجود دارد800در کشور اندونزيه حدود . جهان را دارد

مساجد در هندآمار 
.هزار باب مي رسد300کشور هند دومين کشور از نظر تعداد مسجد در جهان است که تعداد مساجد آنه به 

مساجد در بنگالدشآمار 
.هزار مسجد دارد2۵0این کشوره . کشور بنگالدشه سومين رتبه را در تعداد مساجد در جهان دارد

مساجد در پاکستانآمار 
.هزار مسجد وجود دارد۱20در این کشوره . کشور پاکستانه اهارمين کشور در جهان است که بيشترین تعداد مساجد را دارد

مساجد در دیگر کشورهاي جهانآمار 
هزار 3۹هزار  و اين نيز 4۱هزار همراکش ۷0هزاره  ایران بيش از 82هزاره ترکيه بيش از ۹4هزاره عربستان ۱08کشورهاي مصره 
مأي هاي بسياري نيز در جهان نشانسرشماري . دارندبر اساس گزارش هاه بیيه مساجد در دیگر کشورهاي جهان قرار . مسجد دارند

.دهد که آمار مساجد در جهان رو به افزایش است

...از گوشه و کنار جهان اسالم 

داردپاکستان به لحاظ تعداد حافظان قرآن در رتبه نخست جهان قرار 

هزار از آنأان در امتحانأات ۷3هزار طلبه پسر و دختر از مدارس مختلف پاکستان موفق به حفظ قرآن شده اند و ۱20از امسا بيش 
.حفظ قرآن تحت نظارت مرکز وفاق المدارس العربيه شرکت مي کنند

ظ قأرآن براساس این گزارشه تاکنون یک ميليون و صد هزار طلبه پسر و دختر تحت نظارت وفاق المأدارس العربيأة موفأق بأه حفأ
iqna.ir./شده اند

!اعجوبه ی مسلمانِ آنفیلد، لیورپولی ها را مسلمان می کند

ایت صأرفنظر به پأدرش گفأت از شأک. دزد شناسایي شد. علي عالي خبرنگار ورزشي در توئترش نوشت؛ به خانه پدرش دستبرد زدند
؟مگر مسلماني و انسانيت همين نيست. کنند و شتلي هم براي دزد دست وپا کرد

باعأث وگلهاي زیادي براي تأيمش زده ساله ي تيم فوتبا ليورپوه اخيراً به شکل عجيب و غریبي 2۶صالحه بازیکن مصري محمد 
ه مسجد این هواداران سرودي ساخته اند و مي خوانند بخاطر تو ب! شده عده اي از طرفداران این تيم بگویند بخاطرش مسلمان مي شوند

! خواهيم رفت و مسلمان خواهيم شد
يه سأر ليورپولي ها تبدیل شده؛ پادشاهي که پس از گل هاي خوده روبروي هوادارانِ شادمانِ انگليسأ« پادشاه مصري»صالح به محمد 

.به سجده ي پادشاه عالم مي ساید
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نرم افزار
جامع

الکُتبُ
التِّسعة

کتاب حدیث9
اهل سنت

براي سيستم عامل 20۱۷در سا ” دارالعربية“جَامِعُ الکُتُبِ التِّسعَة عنوان نرم افزار بسيار ارزنده و مفيدي است که شرکت 
حيح صأ: نرم افزاري که در نه کتاب مشهور حدیث که مهمترین کتب حدیث نيز بأه شأما ميرونأد یعنأي. اندروید ساخت

سأند بخاريه صحيح مسلمه سنن ابي داوده سنن ترمذيه سنن نسائيه سنن ابن ماجهه موطا امام مالکه سأنن دارمأي و م
.امام احمد را شامل مي شود

ه مأواردي از جمله این قابليأت هأا ميتأوان بأ. نرم افزار بسيار مفيد و زیبا داراي قابليت هاي منحصر بفردي مي باشداین 
ین نرم شرکت دارالعربيه ه سازنده این نرم افزاره سعي نموده استفاده از ا. همچون ظاهر جذاب و کاربر پسند آن اشاره نمود

.افزار را براي کاربر آسان نماید تا کاربر به راحتي به بخش مورد نظر خود دسترسي پيدا کند
) ات ه مالحظأ(جسأتجو)ه البَحأث ( نمایش کتابهأا)عَرضُ الکُتُب : صفحه اصلي نرم افزار شما ميتوانيد مواردي همچوندر 

ه (ند کأاربراحادیث مورد پس) ه المُفَ َّلة (دسته بندي احادیث بر اساس موضوع) ه التَّیسيمُ الموضوعي (یادداشت هاي کاربر
.را مشاهده خواهيد کرد( رفتن به حدیث) اِذهَب اِلَي الحَدیثُ 

ز ثیه صفحه نمایش حدیثه اسامي راویان را مشاهده مي کنيد که با کليک بر روي آن اسمه مالحظات و شرح حالي را ادر 
.کنيدبودن و موارد دیگر در آن مشاهده مي 

: ماننأد)و بأاب حأدیث ( کتأاب)عنوان فصأل ( …صحيحه مرفوع و )در بالي صفحه شماره حدیثه نوع حدیث همچنين 
.را ميتوانيد ببينيد( باب عالمة المنافق|کتاب الیمان 

” یادداشأتنوشأتن“ه (التخریج)” سند حدیث“ه (الشرح)” شرح حدیث“پایين صفحه نيز دکمه هایي براي دسترسي به در 
.قرار داده شده است( العرض)” تنظيمات نمایش“و ( المشارکة)”اشتراک گذاري“ه (مالحظة)
ه بأراي این نرم افزار ميتوانيد متن حدیث را بر روي یک عکس نوشته و آنرا به همراه سندش به صأورت عکأس نوشأتدر 

ارسأا <انتخاب عکس براي استفاده در عکس نوشأته<ارسا <صورة <المشارکة . )دوستان خود اشتراک گذاري کنيد
(در نرم افزار مورد نظرتان مانند واتساپ یا تلگرام

ذکور بخش جستجو ميتوانيد با وارد کردن یک کلمه تمامي احادیث را جستجو نموده و احادیثي کأه در آنهأا کلمأه مأدر 
دیث را در کتبي که ميخواهيد کلمأه یأا حأ:( جستجو در)” :البحث في“همچنين ميتوانيد از گزینه . باشد را مشاهده کنيد

.آنها جستجو کنيد انتخاب نمایيد
.مایيددر بخش جستجو ميتوانيد احادیث را بر اساس موضوع آن جستجو ن” التیسيم الموضوعي“انتخاب سربرگ با 
ي احادیأث مي توانيد دسته بندي احادیث را بر اساس موضوع آنها مشاهده کنيد و به راحت” التیسيم الموضوعي“بخش در 

و بنأدي موضأوعي حأدیث بأراي محییأيندسأته . کنيأددر مورد یک بحث را در یک صفحه ببينيأد و از آنهأا اسأتفاده 
حدیث را پژوهشگران علوم حدیث بسيار مهم مي باشد و اه بسا براي پيدا کردن احادیث درباره یک موضوع ساعتها کتب

ليک بر روي کبا . ميکنيداما با این نرم افزار به راحتي تمام احادیث درباره یک بحث را در کنار هم پيدا . جستجو مي کنند
.موضوع دلخواه تعداد احادیثه دسته بندي هاي آن موضوع را مشاهده مي کنيد

4.۹نرم افزار مذکور در گوگل پالي با امتيأاز . به بال قابل نصب است4این نرم افزار بر روي سيستم عامل اندرویده نسخه 
.هزار نفر یکي از برترین نرم افزار موجود در زمينه احادیث نبوي مي باشد۷و با تعداد نصب 

ورود به صفحه دانلود لينک زیر را در مروگر موبایل یا رایانه خود وارد کنيدبراي 
yon.ir/9books

32



net



!تقدیم به جوانان پرپر شده برای کسب رزق

پیـــکریمیگُـــدازدآتــشودودمــیاندر

روزگـــارســــوزناکِشـــعلههایدیـــگربار

تبرنگــشلیـکن،رفـــتلقمـــهْنانیبــرایاز

پــــدررویِدیــدنِانتــظارِچشمکودکــی

فتگرراباباحَلقِبُـغـضـیوســوختپـودشوتار

یــــادبهآرَدنابـــکارغلـــیظِدودِاینرقــص

ـِرشْتایبیامـنباقـدمیـک !زبانهـمای!همسـ

!تماسجـانِ!عزیزانگــویاشدهناقابــلکهایــن

!بــساستمظلــومقــومایــندلِداغِبــرداغْ

جگرخونینمــردمدردِزمـــنبگـــویمگـــر

توکهخــداونداکـنمـــداواخـــودرامــادرد

مــــادریداغِ،تکــــرارمیشــوددیـــگربار

دیگریآشــــنایمــــاازمیگیـــردبغـــلدر

خونینپیکریوآتـشپوشجـــسمِیکاوازمانْــد

ریغمگینْهمسبنــشستهمنتــظررَهبــردیـــده

خواهــریاشــکهایخُــروشیدسیــالبیمثــل

زجـرآوریقـــصهیوتــلخودیـــرینغــصهای

پـرپـریهایاللــهاینــجادربیــنـیبیعـدد

خنـــجریماتنبرنحــویبههرکــسمیزنــد

بــدتریوضـــعایــامایــندرمیبینــددیــده

دفـتریمیــاندرنگنــجدتفصــیلشوشــرح

اکـبریخــدایچــون!بـخواهیچــونمـیتوانی

(شاهد)بلوچزهیشاکر

ر رههگی   رطرال–نشه ف برد ی 
مدرسفردارالقرهآنرسرررها ان
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